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lngiliz 
Başvekili 

Bu akşam bir nutuk söyliyerek 
lngilterenin tecavüze ' karşı 

koymak karannı teyit edecek 

CımıTıurrcisimiz ;•arışları takip eder lerken ve yarışlardan bir intiba ... 

Almanya 
Oanzigde tahşidata 

devam ediyor inönü Ankarad a Londra, 2 - İngiliz Başvekili bu 
akşam İngiliz milletine radyoda bir 
hilabede bulunacaktır. 

Cumlıur Reisimiz 
Oli\IJ~~Ş Glb'JJN SOIN R A 

lstan·bula dönecekler 
Milli Şef dün Savarona yatından deniz
ciler bayramı şenliklerini seyrettiler 

Reisicwnhurumuz ismet lnönü, vindirmiş, Üniversiteliler ve bir çolf 
Kabotaj hakkının tanınması yıldö· teşekküller, Cumhurreisimizi uzak· 
nümü münasebeti le ) apılan hayra· !ardan istikbal için vapurlar kirala· 
ınr, denizciler Ye htanbullular ara mışlardır. f 
sında geçinneklc dün htanbula şe- Savarona yatı Yenikapı önlerin~ 
ref vermhlcrdir. geldiği zaman denizin ü tünü doldu 

hmet lnönünün Lozanda kazan· ran her cins teknedeki halk Cum
dırdığt bu zafer tesit edilirken Is· hurreisimizi alkı5lamağa ve (yaşa) 
tanbula geleceği haberi herkesi sc· (Devamı 4 ünciidt) 

Harp ihtimaline karşı 
Belçika Başvekili icap 

eden tedbirlerin 
alındığını söyliyor 

,.. . 
Btlçikamn Alma1tya 

-~ ,,...... 
!smet lnönü selamlara mukabele ediyorlar. 

1 ele/ on şebekesi 
kısmen bozuldu 

lngiliz Başvekilinin bu söyllye -
ceği nutka büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. 

Çemberlayn hafta tatilini de Lon 
dra ch'armda, dosUıırının nezdinde 
geçirecektir. (Devamı 4 föıcüdeJ 

Satye binası tahkikatı 

Refi Bayar da zan 
altına alındı 

Bir kısım maznunlar altı bin lira komisyonu 
onun aldığını ileri soruyorlar 

Maznunlardan beşinin evleri 
aranarak bulunan evrak 

Adliyeye getirildi 
Satye binasının Denizbanka 6a· sinde, Satye binası meselesiyle a. 

tılmasındaki yolsuzluklara ait lakaldar gördüğü eski Milli Reaı· 
adliye tahkikatı mühim bir safha- sürans müdürü Reif Bayar aley-

Dün saat 17 .30 danberi lstan· dere, Trabya, Beşiktaş ve bu ci· ya girmiştir. hinde takibat yapılmasını iatemiı· 
bulun Kadıköy, Erenköy, Kartal, vardaki semtlerle olan telefon irti. Müddeiumumilik, bazı suçlular tir. 
Adalar, Bebek, Paşabahçe , Büyük (Devamı 5 incide) la şahitlerin yüzleştirilmesi neti- '(Devamı 5 incide) 

Romanya Kralının mühim nutku: 

Başkasının malın-
da gözümüz yok 

Kendi malımızı da TAKSIM-~ 

Panorama babçeainde 
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Ha taydan serbest 
olarak ilk mal geldi 

AnKara, 2 (Hususi) - Basın Aza iştirak edeceklerdir. 
Birliği kongresi temmuzun 10 un- Kongre, 3.4 gün kadar devam e-
cu 1!.}zartesi günü saat onda da.hL decektir. 
liye Vekili Faile Öztrakm bir nuL ___ B ________ l_k __ 
kile :Cahiliye Vekaleti konferans OrOnZ 0Rpara 1 
salonunda açılacaktır. bastı rı lacak 

Dahiliye Vekaletinde hazırlıkla.r
Ia meşgul olan komisyon kongreye 

Ankara, 1 (Huııuııt) - Maliye 
vek8.letl, memlekette ufak para 

Bunların satışa çıkarılması derhal tesirini 
gösterdi ve ipekli eşya fiatları 

vüzde on düştü ., 
iştirak edecek azaların kimlerden buhranına sebebiyet vermemek ga_ 

ibnret bulunacağını tesbit etmekte- yesile yeni 10 paralık bastmnağa 
dir. karar vermiştir. 

Hatay'm anavata.na Uhakmdan sonra ilk defa olarak dUn 

.serbest bir şekilde Hatay'dan buraya mal gelmiştir. 

Kongreye vilayet resmi gazetele- ' Bronzdan yapılacak olan bu pe.. 

ri dahil olmamak üzere dlğer hu.. ralarm şekli tesbit edilmiştir. Ya
suci gazeteler sahih ve neşriyat kında İstanbuldaki darbbanede ba
mUdilrlerinden mürekkeb yilz elli sılınalanna başlanacaktır. 

Evvelce Hatayla yapılan gümrilk muameleleri kaldırılmış 

ve memleketin diğer yerlerinden gelen emtia gibi sadece da

hili ticaret beyannamesine tabi tutulmasına başlanmıştır. 

nk parti eşya ara..eında pamuklu ve ipekli kumaşlar, muz 

ve koyun derisi vardır. 

Bunların satışa çıkarılması derhal piyasada tesirini gös

termiş, bilha88a ipekli eşya fiatlarını ytizde 10 kadar dlişür. 

mtl.ştür. 
rası kadar bir rakamı ta~ atmadan, 

.\sım Us: "~fesut bir bayram,, adlı kolumuz yorulmadan döviz olarak 
lw~nıakalcsinde, dün !stanbulun bü· elde edebileceğimizi, yalnız hunun 
:l ıık bir neşe içinde bir bayram yap- için 15 milyondan lıaşlıyarak ~·üz 
tığını, mesut hlr tesadüfle hep bir milyona kadar varacak bir masrafla 
artıda bulunan sebeblcrin hu saadeti turizm endüstrisini kurmamız Jazım 
Ye neşeyi çoğalttığını işaret ederek geldiğini söyledikten sonra y ı _ 
1 1• lıl · ·· 1 h""I" d" apı a m scue erı şoy ece u usa e ıyor: ı cak işleri şu üç esaslı noktada top. 

1 - llayram Hataya kavuştuğumuz 1 Iuyor: 

ı;ıü,nlere r~.sı~.a~ıştır. \ . '?. - En yeni şartlarına göre otel-
2 - ı.~o.?u~iın ar.amızda bulunma- i cılığın himayesi ve ilerletilmesi, ya

sı: o lnoııu kı, bugün kuUuladığımız ni mevcutlarının verimli bir ıslahile 
deniz bayramım Lozanda bize o k:ı- beraber yenilerinin vücuda getiril-

Metresini döğen 
adam zaııdırmış ve Tür]' denizlerinde, mesi. 

l'ıirk gemilerinin hAkimiyetini temin Bugünkü garp medeniyetinin bi7.ce 
etmiştir. en bariz vasfı her yerde her ihtiya-

3 - Garp ve şark memleketlerinin ca göre gayet temiz ve güzel oteller-
ufuklarında kara bulutlar dolaşırken dir. Şehirlerdeki palaslardan ücra 

Bir ay dört gUn hapse 
mahkQm oldu 

cumhuriyet idaresinin aldığı bayırlı dağ köşelerindeki oberjlere kadar. 
tedbirler sayesinde büyük emniyet 2 - ı~ıanbulun ve geniş hinterlan- . • 
iı; nele istikbale doğru cesaret ile ba- dının tariht ve tabil au··zell"kl . . Beyazıtta bır fırında tezgii.h • 

., ı ~rının t . d d b. . ı •• 1lıilıııesi. meydana çıkarılması ve arttırılması. tarlık yapan smaıl a m a ırı. 
Asım ı:s ınakale:oini şu cümlelerle İstanbul kendi başına bilip tüken- si, yirmi sekiz ay kadar evvel 

soıın crdirıııektedir: men bir tarih hazinesidir. l\letrö.k Yegane admda bir genç kadını 
"Ilarutını Tiirlc milletinin refah tabii güzellikleri ise eşsizdir. lstan- evleneceğim diye oyalıyarak 

ve saaıleline vııkreden İsmet İnönünü b ıcı ı o 
11 a ya nız smnııiı tarHıinl ayak- kandırmış ve metres yaşamağa 

ı,endi~i ile birlikte bayramlar yapar- landırsak dü~f\~ııı ' soz'if te'riı~~sı- b 
1 

tır 
kcıı görmek Tilrk milleti için en hü na doyuJmıyacak hir milli kudret aş amış • 
\ ük hir zevktir. Onu, milll bayram- manzarası koymuş olurnz. Halbuki Fakat Safranbolulu olan !s -
l:ır iı;inde sıhhatli, neşeli ve bahtiyar lslanbul Osmanlılardan cv,·elki za mailin memleketinde karısı ve 
ı;rormek bu zevki arttıran ayrı bir m:ınlarile dulıi bir tarih yığınıdır. çocukları vardır. Nihayet evvel-
ııımetıir. Türk milleti Millt Şefin em- Bu şehirde !Jütün tarihi vaki d 
ri :ıilındn sarsılmaz birliğini muhafa mak Iaıımdır. a. an ır- ki akşam eve gelirken şimdiye 
zn ederek rahat yaşadıkça ve ı;alış- 3 _ İstanbul ve hinterlandının kadar sakladığı yüzüğünU tak -
tıkça her sene yeni yeni bayramlara şoseden oıoslrata kadar en yeni yol- mış, Yegane de bunu görünce e
lıak ,·erecek milli zaferlerden emin l:ırla teclıiz edilmesi. vin içinde kızılca bir kıyamet 
olnbilir. Rumeli ~•.kasında insanları dün· kopmuştur. 

yanın en Myük pliijı olan Kilyosa Yegı1ne bunun ne olduğunu 
YE:-.:! SABAH 

Hüseyin Cahit Yalçın: "Süveyş 

k:ııı:ılınd:ı Türkler,, başlıklı yazısın
ılt. Halayın Türkiyeye iadesi ve di
ğ(•r turaflan Türk - Mısır doslluğu-

111111 takviyesi üzerine galeyana gelen 
ıl i kta törliiklerin Arapları Türklerin 
zıılııılindl'n ve islilüsından kurtarmak 
i• in uyuııılırmak istediklerini söyli
' erek hu diktatörlüklerin Arap ha
ınılıği takınarak olmıyan ve olmıya
t•ıık s:ıfsnlnlarla tezvirler yumurtla
malarına akıl erdiremediğini, işaret 

e IC'rck onların söylediklerini kaydc-

(otuz kilometrelik bir pMj !) götiire· t ·ı d }" oldugu~ nu 
eek asf.ılt otostral Kemerburgaz taraf ~rmuş: . smaı e ev 1 

larını ve 1strnnca boyunca clnha ile- soylemıştır. 
risini birer ikişer aclıınlık mesafeler Bunun üzerine Yegane yüzüğü 
halinde koyacak yollnrla cırnfn dal- çıkararak içindeki ismi okumak 
budak sal~nlıclır. Snp~.n~a göllinde istemiş, İsmail vermemiş, hid • 
balık, lznııt O\'asıncln sulun ve 1st· detlerı.erek kadını dövmeğe baş. 
r:ınc::ıda karaca avlanır. 

Bu bir turistik saha değil, belki lamıştır. 
yeryüzünün cenneti<liı·. Herhangi bir İsmail hiddetini alamayınca 
yabancı, turistik itina~·a mazhar ol· bu sefer bıçağına. sarılın~, fa · 
muş bu yeryüzii cennetinde geçire- kat Yegane daha evvel davrana
ccği iki ayın her günü dolu olmak rak kılıflı olan silahı elinden 
şartile herşeyi görüp yapmağa im- ka;mıştır İsmail da.ha fazla kız-

dı~ or: kün bulamaz, '"~ gelecek sene be~e- mı m~kla camlan kırarak 
Tiirkiycnin SÜ\''C:yş kanalında mehal g!'ne buraya gelmek azmılc ş, ~ . . 

ne işi rnrdır?,, 

'' - sn,·eyş kanalı üzerinde Türk
ler hiiliin Arap dünyası için biı: teh
i kc işarcliılir. Fakat bu cölde isyan 
zanıanınılakiııcfen, miralay Lavrens 
zJıııaıımclakinden, bütiin bütün farklı 
lıir tchlike<lir. Hüseyin Cahit Yalcın, 
l'ürklerin Süveyş kanalındaki işleri
nin ancak kendi mevcudiyetlerinin 
ıstiklallerinin bekası için olduğunu 
uzun uzadıya izah etlikten sonra da 
d iRerine de 'fürkiyenin bir tehlike 
ol:ırııı;) nc:ıi(ın ı çünkü eski Osmanlı 
ımparatorluğunun ilıyasma imkan 
hulunm:ıclığını çocukların dahi biJc. 
hıleceğiııi, Arapların istikliillerine 
h11rmc·tk6r oldıığnmnz karlur Arapla
rın hiçbir ecnebi hakimiyet altına 

µinnıı~c<·ek derecede müterakki, 
ıııuncvver ve vatanperver oldukları
nu ırn:ınırnıı Jıuluııduğunu işaret ede
rek ş(iyle diyor: 

"TiirklPr Araplar için yalnız dost 
ııl hilırlcr. Türkler Araplara karşı 

bir tera\ üz fikri besledikleri gün 
l.ı: n lilcri için muhakkak bir zaaf ve 
di'ı tel devresi açmış olurlar. Bu biz 

rJ hir lıakiknt olduğu kadar Arap 
ıpcrverlerince ve ka,·mince de 

nl şılrnış hir meseledir •.. 

".\llın kaynal:tı bir en<lüstri,, aclıy
' .ızdılh başmakalesinde Yunus 1\a. 

1r Iııısiln 1encllk vasatı ihracatımı
ıı temin clli~i 255 milyon Türk li-

dönüp gider. çıkıp gıtmıştır. 
lşle lam tekcmmülüııü takiben Yeganenin polise şikayeti il -

memlekete her yıl en aş::ıih 200 mil- zerine yakalanan İsmail, UçüncU 
yon liralık döviz getirecek olnn iş sulh ceza mahkemesinde muha -
b~du~. Bu bir iştir ~i lsıanbul il~ se keme edilmiş, suçu sabit görüle. 
DlŞ hıntcrlandını dünyanın en güzel k 1 4 .. h se 660 kuru§ 
bir turizm sahası haline koyacak, re ay gun. ap ' . k 
umran ve servete ise bitip tükenmez para ceza.sına mahkOm edilere 
bir kayıt hanesi teşkil edecektir.,, hemen tevkif edilmiştir. 

TAN 
M. Zekeriya "Deniz bayramı adıy

la yazdığı başmakalesinde, deniz 
bayramının chemmiyctiııi "Türkün 
kendi salıillerinc lıiikiın olın::ı:-;ının 
bayramıclır!., ciirnlcsıtc tclıarüz et
tirdikten sonra ııııc.nk cumhuriyet 
devrinde b:ışl:ıyaıı deııizriliğimiz 

gün gcçlik~e iııkiş:ıra doAru gittiği 
evvclrc 35 bin lonclnn ibaret olan 
deniz ticaret fi loınuzun cumhuriyet 

Otomobil plAkaları 

Belediye, otomobil plakalarının 
iki kurşun mühürle yerlerine 
müh:ırlenmesine karar vermiçtir. 
Bu karara sebep plakaların y~r • 
1 e d n den sökülerek başka arabala-

devri içinde 200 hin tona çıkııgını ra nakledilmesi ve bunun zarar -
fakat bunun da ki~ri ııclmecliğini, k:ı- larının görülmesidir. 
ra yolları için 300 milyon sıırfetti{H-
miz halrle denizyollarımız iı;in sarfi- _______ ...;.... _____ _ 

yatımızın ancak 100 milyonu buldu
ğunu işaret ederek \"e yeni sipariş e
ılilen gemilerimizle kuvvetlenmek yo 
lunda ilk adımı atmış olduğumuzu 

söyliyerek şöyle diyor: 
"Umuyoruz ki, cumhuriyet hüku

meti, şimrlirlen sonra denizyollanna 
rla azami ehemmiyeti verecek ve 
Türkiye kısa bir zaman icinde Ak
denlzln en Y-cngin ticaret filosuna 
sahip bir memleket olacaktır.,, 

Yalova 

---o-

Avrupa ekspresi g2cikti 
Bu sabahki Avrupa Semplon eks

presi, Almanyada eksprese bağla

nan vagonların fazla bekletilmesi 
yüzünden iki saat teahhürle gele 
bilmiştir. 

---~~~~------~---

T@lfi)t@lf.ll ~m~~ 

ifil o ifil D<a \?ga $i o 

Hatay'm ilhakından evvel vaziyetin böyle olacağını ıı.nlı· 

yan on beş kadar bUyUk tilccar, buradan İskenderuna gitmie. 
ler, o zamanki gilmrük serbestisinden istifade sureWe Suriy& 
ve Fransadan ucuz olarak çok mikda.rda ipekli ve pamuklu 
kumaşlarla tuvalet eşyası ithal ctmişlerdh-. Bunlar :ıne.trel5i 

30 kuruştan tedarik ettikleri ipekli kuma.şlan Hatay ilhak e
dilince artık eskısi gibi ithalat yapılamamaemt fırMt bilerek 

derhal bir ilraya çıkarmışlardır. Bunların mümasili olan ku
maşlar şehrimizde en az bir buçuk liraya satılmakta olduğun. 

dan piyasaya böyle uc.uz mal getirilmesi birçok taciri tel!şa 
düşürmüştür. 

muayene 

Seker ithal edilecek . 
Memleketimizde şeker istihlaki 

~ittikçe artmakta oLduğunıdan ha· 
riçten şeker ithaline lüzum hasıl 
olmuştur. Bu sebeple yetmiş bin 
ton kadar şeker ithal edileceği 

tahmin olunmaktadır. SeneJik ıe. 
~er ihtiyacımız 105 - 110 bin ton 
1rasındadır. Bu seneki şeker mah. 
suliiniin ise 30 - 35 bin tc.n ara. 
sında olacağı kestiriliyor. Müteba
kisi hariçten temin edilecektir. 

Belediyelerce yapllacak 
istiml4kler 

Belediyelerce yapılacak SStımlAk 

hakkındaki kanunun bazı middele
rlni değ!Şllien bir 1'.yilla m~UM ve 
rihniftit. 

Bu mUnaaebetle, belediye rela 
muavini Rlfat ve hant& ıubeııt mU
dUrtl Galib bu ü:ıam .An.karaya gL 
derek, bilhUBa l.ııta.nbul i9lıi çok 
mUhtm ol&n bu llyiha etrafmda ve 
arzu edilen mYelelerde vekllet 

vasıta.ille allkadarl&ra. izahat vere
ceklerdir. 



-------
---- - ------ --~---=------==--=-:_7_::=---

2 TEMMUZ - 1939 .i A B E R - :Akpm Poatlln 
- - -· · -- --· • -~··--- --· --1.-~~ .. A• 

l ·jnabed 1 
·---....................................................................................... . 

AKŞAM POSTASI 
Salıi6l oe Nei rivtrt Mii.tiüi 

Hasan Rasim Us 
İDARE EVİ: lstaııbııl Ankara e&ddesi 
,... tıı.: bluatı 21& ft 'ltl' ıılrHl : lsıtthl ll.\ltl 

Yuı i;leri telefonu: 23872 
Jdue • • ~ 24370 
ıran • • : 20335 

Kitap 
Sokaklaru1 
medeniyet 

hallettiği 
davala r·ı ... 

ı •A· ·a·o· •N• • • • • '! • • • • • • • • • • E ŞARTLARI • 
• tı.ı,,. (- 1 

Vazan: Necip Fazıl KISKÜREK Yazan : M. DALKILIÇ 
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1 • aJlıl& 7,$0 .. 14.00 • ' 
1 • •11ııa •.on .. 8.00 • 1 
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Yeni bir görüş ve duyuş mima- tırla, üç buçuk ruhsuz nükteye 
risinin toprak üstünde sarayını ku- borçludur. B & "!\" size dersem k1 : 

- Ben bütün 1 tanbulluları ebetlin-en ,·eremden kurtarara
ğım 1 İo;tanbulun mllli bir lekemiz olan pi Uği meselesini cbcdiyyen 
ortadan kaldıra.cağımı .. Tram\·ay \"C otobüs ~lbl htanbulun cehcn. 
nem azabı olan ııehlr münaknlatı m~sele<.inJ kökünden ha.lledeccğinı ! 

---··--·····---· racak tek vasıta kitabdır. Altmışına yaklaşan §a.İr, ynlnız 

İnsanlık, kitabın mukaddes va!ı. 
ta olmak haysiyetini dinlerden öğ. 
rendi. Bugüne k&dar da hiç unut-dla11ata daic: _...,________ madı. 

K Kitab mefhumunun bir ucunda alento Tanrı, öbür ucunda da büyük son-
suzluk var. lnsan oğlunun ebedler-

S :OR işleri ile alakadar oldu· ce fethede ede bitiremiyeeeği bü-
gum pek yoktur. Bunu ifti· ~iik sonsuzluk. 

harla söylemiyorum; bilakis sporu Bu yüzden, yarına gebe kahra. 
sevebilmek isterdim. lnsan vücudu mantar kitablık cehde, kitablık ça-
k ' ' uvvet, maharet. .. Bunların oyunu- pa, kitablık yapıya, hakiki oluşun 
nu seyretmekte büyük bir zevk ol- temel şartı gözile bakarlar. Onlar
duğunu tasavvur edebiliyorum. Fa- ca kitab, yarını ni3anlıyacak ses 
kat bu alaka nazari kalıyor; ne za· güllesinin biricik mancınığıdır. 
1:1an ~ir top oyunu, bir güreş sey· . .lf:_ . 
rıne gıtsem, kapılamıyorum Yaban· Kıtab dışında, gundelik yazı, çer
cı kalıyorum. Yani sporu a~~ak u· den çöpten konu§ma gibi baz: kolay 
zaktan sevebiliyorum. aletler de vardır ki, mancınıga nis. 

Fakat Am r' . .. petle, köy çocuklarının serçelere 
b k e ikadakı son boks mu· taş attığı çatal sapanları andırır. 

sa a as~ ~ni de sardı. l\Iağhip o· Bir günün sabahında avladıkları se. 
la~ o 5ırkın, korkunç Kalentoyu si, ancak akşamına ulaştırabilirler. 
fe\~alade sympathiquc bulmustum. Bu aletlerin vazifesi, cigara pa
Sevılecek adam değil, öyle pek in· ketlerinin arkasındaki kısa adres
sana da benzemiyor. Bir sene ada· ler biçiminde, dinamizmalı çıkış 
lar önünde bilmem kaç bin kiloluk başlan kurmak ve kitablık hamleye 
bir deniz ejderi yakalamışlardı; ö· muhit hazırlamaktır. Yoksa ic;ind(! 
lüsü bile insanı ürpertiyordu,. Ka· dört mevsimin kaynaştığı hiçbir 
lentonun gazetelerde çıkan resmi de sistem örgüsü, bu günübirlik iı.letle
onu andırıyordu. o adamı görmek re vergi olamaz. 

istemem ... Fakat buna rağmen onu • 11-- . 
&ympath" b ld d ğ . Her (ulvi) nın zıddı, aynı boyda 
terse . ıquc ucakumb;. of rusund~ ıs bir (elifli) etmez mi? Kitablık da. 

~ ruz onu an ır e sane ıyr 

1 ' \"alan gündelik karalamalar ve ha. 
~an:ılad B k ·· ı · 'kl'kl 
• ·.":i ım. o sor enn, çevı ı e- fil sohbetler içinde can çekiştirmek 
~nı muhafaza için yağlı olmamalan de cücelerin klrı. 
azım ı· k .. d b" f b" . ge ır en o, gun e ır ıçı ıra Göksu safaaı için yapılmıı san-

ıçer, yağ bağlar \'e gene çevikliğini dalla açık deniz geçilmez. Onun 
kaybetmezmiş. Her gün birkaç pa· içindir ki, böyle bir sandalda tran
ket cigara da içermiş. Hasılı, meslek satlantik süvarisi kılık ve edasına 
la~lanna yasak edilen her şeyi ya- bürünmüş bir kayıkçı, biz.i katıla 
Dar Ye bunlardan bir zarar görmez· katıla gUldUtur. 
liş. Böyle adam hoşa gitmez mi?.. 

1 
, ~ J1.. 

Kaidelerin, usu1lerin aleyhinde Dikkat edelim! 
değilim; fakat onların nisbi!iğini, Kitab yazamıyorut.. 
isbat eden her hıldiseden memnun Kitabın ana şartı olan keyfiyet 
olurum. Kalentonun günde bir fıçı y~künd~.n vazg~çtik, kemiyet ağır
bira göçürüp paket paket çıgara lıgını yuklenebılsek yarı yolu aş. 
i,..,.... . ... .. ğ ~ d kl mış oluruz. 
1'-'"esıne ragmen go su ayanı · ı . . . . 

\·e 'k k 
1 

k "d 1 f 1 Cığerlerımızde, kıtab borusunu 
çevı ·a ması, ·aı e ere az a .. . . .. 

ba'"I 
1 

... .. t · uflıyeeek havaya yer yok. BUtun 
g anmanın manasız ıgını gos enr. . . . 

11 k . . . . . ? H fıkır p'yasamız, kolayca şışen ve 
er es onun gıbı olabılır mı. er· k d" k d" · öt dUd"klU ba-

k . . . en ı en ısıne en u 
es kaıdelere uymaktan nefsını 1 1 ·ı d 1 .. . on yaygara arı e o u. 

ınustağni sayabilir mi? ... Şüphesız 
hayır. Fakat onun gibi hareket ede· 
b'ılen · l b 1 k 'delere Filanı mütefekkir, filanı mUnek-ınsan ar u unmasr, ·aı 
U"mak b · t" d 1 1 n da kid, filanı §ıtir tanrnz. Mütefekkl-

J mec urıye ın e o an arı . . 
infk al · t h. rin faraza 10 cıld esen vardır. Hep. 

b
. ı amım 1 ıyor; ınsanal am, bı?· si de Pariste oturan efendisi filo. 
ır zaruret e rnahdud o mıyan ır • . . . . 

h" · t k "mk.r. zoftan çevırmedır. Gen)e bırkaç 

\ 
uı:ıye tahan'ill etme. 1 ·:nkını makalesile birkar sohbeti kalır. 

·erıyor K tl ·· ç ·en " • ana an uzerıne. . ~ . Sınıfta yoklamA. yaparcasına 
havadan c:.ikA'-'et eden guvercının . 

• A • ":i <tJ •• (mevcut - na.mevcut) dıye sanatklr 
~:ık~yesı:·· Evet, hav~ olmas~ gu: yoklaması yapan münekkid, bütün 
ercın hıç uçamaz, kaıdeler, ~anun salahiyetini, beş buçuk cansız sa

lar olmasa hiçbir hürriyete ımkan 

60 mısra yazmışsa, rüyet hududu 
dışına çıkmamak ve zamana hedef 
kurmamak içindir. 1 

Buna rağmen mütefekkir kendi- ı 
sini yeni bir dünya görüşilne , mu. 
nekkid bir tenkid miyarına, şair de 
bir ses cevherine sahib kabul eder. 

Bir günlük beylik beyliktir der. 
!er. Saydığım zavallılar da bu ha-
yatın talibleri. 

)fa. 
Tanzimattan beri ııoruyoruz: 
- Olmuyor, olmuyor, acaba ni

çin? 
Meseleyi daima keyfiyet cephe

sinden alıyor, daima terkibi bizce 
meçhul bir keyfiyet eksikliği kay. 
dediyoruz. Haklı)ız. Bir §ey yalnız 
keyfiyetile var veya yoktur. 

Fakat bence ve bize nazaran bu, 
sıhhatli bir usul değil. 

Henüz kemiyet yokuşunu söke. 
memiı,;ı bir hadisenin keyfiyet ufku 
üzerinde dü§ünülemez bile. 

Keyfiyet, tecellisini iki merhale
de tamamlıyan bir sırdır: 

Evvela kemiyet ölçüsünü meyda
na getirir, her cismin fezadaki me
k!n ihtiyacı gibi, boşlukta. yer işgal 
etme hassuma erer, ondan sonra 
kendini üadeye geçer. 

Radyumun bile, hiç değilse binde 
bir miligramlık kUlçesi olmalı ki 
bir ifadesi ve tesiri bulunsun. 

TahayyUz hassası olmıyan, me
kan işgal etmiyen maddenin ne 

kendisi vardır, ne de herhangi bir 
vasfı. 

Kitab hacmi olmıyan mütefekkir, 
münekkid ve şair de, riyazi bir 1 

kat'iyetle namevcuttur. 

)fa. 
,Alet ve ,it diye iki ıey tanıyoruz. 
Aletin hakkı verilmezse il öksüz 

kalır. 

Bütün ı .. tanbul halkını ~eceleri yüzlerce ~a.rhosun, gündüzleri 
binlerce hastalıklı in anın kusınuklnrını Ye balgamalrım tozlıı. top. 
rakla kanşık bir halde yutmak g ibi in anı deli eden Ye ömürleri
mizi kı~altan bir felaketten J,urtn.raca~ım ! .• 

htanbuldaki on binlerce ııaldl 'a'>ıtalannm y ıpranmadan ınü

teha...,sıl amorti zlyanlarııu ortadan kaldınp memleketin milli para
sından muaz:t.am bir yekun ta ... arrufunu temin edecej;;rim 'e htan. 
bulu, büyük sokakları ba}tanl>a::-a parıl p:ınl, bin defa daha güzel 
,.e dilber bir hale koyat•ağım! .. 

Bana. iki milyon lira nrlni.r. ? .. 
Bu parayı , ·erir misiniz?,. 
Tebessüm buyurac11.k~ınız. 

Halbuki bütün bu mucizeleri, bütiln bu hali adz içinde 
r:ındığımız koca medeniyet da,·alannı yalnız tek bir ;;.ey halleder: 

A'lfalt! 
Onun içindir ki, lı f'r ı;eyden cnel fcıtanbolun hi!: olmazsa ana 

ca.ıldelcrinl a-.faltla dö~emek husu undaki hamleleri bütün nrlığı
mızla tebC'il etmekteyiz. 

Ent, tek bir asfalttır ki htanbıılun bütiin çare iz gibi görünen 
rezil ha.-;talıklannı hep birden lıalletler. 

tstanbulun temizliği \"C çiiı> meselesi, a..-.faıt-.ız, ao;la halledllme
mi~tir. ~'ünkü halleıl i lemf':r.. Ve yalnız onunla kendllli:rinden hal
lolunacaktır. Asfal t İstanbul caddelerindeki toz, topra(:;'"I \"e 
kusuntuları bir anda ' e ebcdiyyt•n ortndan kaldırır. Şakır "'akır 

yıkanır. 

Bugün cehennem cendercleri halinde olan otobüsü, !1E'hlr mü. 
nakalatmda derhal birinci pli.na çıkarır ' e geri bir 'IL.'ııta olan 
tram,·ay' normal bir duruma irca eder. 

Sokaldarda hora teı>en \"ercm birdenbire silinir. 
1nsıınlar gibi, naldl usıtaları da daha uzun n normal ömür. 

terini ya~arlar. 

İ<ıtımbul medeniyet şehri man1.arasmı alır. Sokaklar, ari:r. 1-
!:İndo çırpmdıb'1"1111Z bütün bu biiyiik medeniyet danlanm kendili
ğinden hallederl<.'r. 

Asfalt, 5ehrfn mihrabı dibine medeniyet eccad<'"'inln serilme
'.'lldir. ·--·-··· ----- ............................................................... . 

Tramvay, Tünel 
ve elektrik 

Dünden itibaren belediye
nın idaresine geçti 

Tedavüle çıkarı lan 
yeni paralar 

Ankara, 1 (A.A.) - Türkiye 
Cumhuriyet Merlcez Bankasın -
dan: 

Tramvay, elektrik ve tUnel ida- Bankamızın 15 ikinciteşrin 

Ne diye mevhum bir takım iş na
zariyeleri kuruyoruz? İ§te mevhum 
olmryan hakiknt: 

Aleti kullanmaktan, 
releri dünden itibaren bilfiil bele. 'l.937 tarihinden itibaren tedavil. 

iı.ieti işlet-
dlycnin idaresine geçmiş buluruııak le çıkannağa başladığı yeni harf mekten aciziz. 

Aleti işletmeye savaşma~'l3ımızın 
bir de hilesi var: 

Böyle bir işe kalktığımız anda, 
bütün kifayetsizlik ve ayıbımız, 

suyu çekilmiş havuz dibleri gibi 
meydane çıkacaktır. 

* Bir miskal davul tozu ve bir mis-
kal minare gölgesi pe-şinde geT.er
cesine aradığımız Ye bulamadığı. 

mız keyfiyet tılsımı, ona karşı istL 
datsızlığımız kadar, aletine göster
diğimiz saygısızlık yüzünden ele 
geçmiyor. 

Necib Fazıl KISAKVREK 

tadır. Diln, bu münasebetle vali ve Ii banknotlardıın l temmuz 939 
belediye reisi tarafından Reisicum
hura, meclis riyasetine, başvekale. 

le, dahiliye. nafia ve münakale ve
kaletlerine teşekkür telgrafları çe
kiimiştir. 

Doktor Lutfi Kırdar, Uç işletme 

müdürlüklerine verdiği emlrde, ev

tarihine kadar; iki buçuk lira -
lıklardan 7.310.000, beş liralık -
lardan 41.682.910, on lirahkl:ır -

dan 28.165.480, elli lirahklardan 
31.573.100, yüz lirahklardan 
30.753.900, beş yüz liralıklardan 
3.550.000, bin lirahklardan 3 

velce hazırlannn ı;artnamcler dıı. - milyon 350.000 lira olmak üzere 
bilinde otobüs mlibayaasına girişiL ceman, yüz kırk altı milyon üç 
mes.ini bildirmiştir. yüz seksen beş bin ilç yüz doksan 

Yeni idare muhtelif firmalarla te lira tedavüle çıkanlmış ve mu • 
ına.cı ettikten sonra 60 o~oblis satın 1 kabilinde eski harfli banknolar -
alacak Ye bunlar muhtelif hatalrda dan aynı miktarda tedavülden kal 
işliyecektir. dırılmıştır. 

kalmaz ... Fakat o imkansız hürriye
ti hayal etmekte büyük bir zevk 
Yok mu? 

Meğer hangi mantıkla imiş ? Kaybolup bulunmadığına güre 

memleket dahilinde kalır) 

Hayret değil mi ? 
Tak,.ilcrln tek r enkte 

mış ! •• 

boyan mu mda 

Kaideleri, nazariyeleri hiçe sayan 
bu kalento, bir bakıma da, insan oğ 
luna haddini bildiriyor. Kaideler, 
nazariyeler kuruyoruz, tabiatin sır· 
1annı, rnuvaffakiyetin çarelerini 
keşfettiğimizi, aklımızın her mesele· 
Yİ halledebileceğini sanıyoruz. Fa· 
kat tabiat bu Kalento gibi izahı 
zorca, hatta imkansız mahluklar 
çıkararak aklın bütün o inşaları ile 
alay ediveriyor, her şeyin anla~ıla· 
mıyacağını isbat ediyor, bize aczi 
mizi hatırlatıyor. 

E SKl b<.'le.dfye ldareıli htanbuldakl 
tak"i ot.omoblllerinln bir r enkte 

boyannu1.11ı ~Mını kabul etmiş, piyasaya 
muhtelif rcnkto tak~I ~ıkmasmı menetnıı,. 

ti. 
meğer ne kerametler ,·armış? •• 

G ,\ZJ;TELJ~RJ:S- yazdığıııa s;\Örc ' a
purla ı\yyalığa ~etirllirkeıı bir 

mahkiım kaybolmuş! •. Vapurdan her na.,.ıl
ııa dcnl7.e düşmü~, yapılan biitiln ara.5tır· 
ma tara rağmen bulunamamış ..• 

Kalento mağlup olmuş. Umurum 
da değil. Kazansaydı o da umurum 
da olmazdı. Fakat Kalento var? O 
deniz ejderini andıran koca \'Ücudu, 
seyrek di~li ağzının korkunç ve iğ· 
renç tebes ümü, günde bir fıçı bira· 
~ına ve paket paket cigarasına ra~ 
men muhafaza edebildiği çevikliği 
iie var. Allah bana onun yuzunu 
gostermesin. Fakat onun var olma· 
sı hoşuma gidiyor. Böyle izah edile· 
miycn mahluklar bulunmasa, dünya 
çekilmez bir bcndesiliğe mahkum 
olurdu. 

ı\'urıdlalı ı1T AÇ J 

Tak'illcrin caddelere cıeferta.111 gibi dl. 
zilmele rl 1.ahir eski belediye idaresine pek 
hoş görünüyordu. Şimdi yeni bir karar il. 
zerine plya ada muhtelif r enkte tak!lliler 
~örünme;\·e baı>aldr. Hani, 1stanbula maruf 
bir Amerlkah gelmı,u de su bile· pek garlb 
gelen füü &öylemı,u : 

_ İsbnbulda ht'r §CY \ ar : renk yok!.. 
Zatt>n bu derece rcnk§ir, &oluk, km·· 

, etıl <'addell'rimlzdo böyle renk renk oto-
8moblllerın ayn bir sils olacağı aşikardır. 

ı:akat mes('le orad& değil. Eski bele. 
diye idar~lnt'! yekna!llll.k tak'iil karannı Yer. 
dlrmek için iine s iirült"n esbabı muclbeyl 
okudnnn7. mu ? 

J\leicr csbabr mud bc suymuş: 

Halk d&ha
0 

ıi~·adc yt'nl otomobile rağ. 
bet ~ö:d<.'rdlğt l!;in birkaç ay içinde oto
mobiller rağbr.t1~n diibü;\·or, araba. borçlan 
ödiyemlyor, otomobil salıibleri bir yenl~inl 
almaya mf'ebıır oluyorJannı,. 

Jlalbuki tek boya l\abul edlliırce Ye 
aclrdk rl tnhdlcl olununca (lıer sene otomo
bil Jı;ln harice giden l ü.ı binlerce lira. 

Demek tako;ller bir r <'nkte bo;yanır:.a 

e.skimezlermlş? •• Yüz binlerce. kar memle
kette kalır ! .• 

Allah Allalı , bu <'ı.babı mucibe<'ileı;: ba.. 
yağı mantığı da boyamı~lar 1. •• 

* * * 
Karaya çıkan gemi tayfası gibi 

G ARfR bir , ·aka: 
c~zae\foden henüz bir gün e\ \"('l 

tahliye edilmiş oaln Hayri ı~minde bir fi&. 

bıkalı bir gün sonra. Yenlpostahane önünde 
cıınho" bir halde bağırıp t:ağınrken poH~ 

tarafmdan t ekrar yakalanmış ... 
Uıın<·a ııenc Iıaııi <;t~ yattıktan ~onnı. 

lılrdcnblre !:ikan bu adam ihtimal ki hürri
yet sarho~uydu, klmbilir!. .• 

* * ,. 
. Onu anladık 

G AZl.'TELim et nakliye imtiyazının 

belediyeye ' crildl~rtni haber ' eri-
yorlıır. 

Çok giizel. 

Ama, et yeme lmilyszı acaba. kimde? 

Kayboluı> bir türlü bulunamadığına 

göre, bizce ·u cihet tahkik olunmalıdır: 

Yanında 400 li ra Yar mıy:ını~ ' e her. 
lı angl bir tahsildar mıynuş? ! .• 

• • 
Asıl taksi rengi 

A ALBliKl ~öyle bir gazetelere göz 
atmız: 

Tn rlaba~ında Apust-01 km Al•roditt Is. 
nılnde bir kııcağız ca.dd~nin bir tarafından 

diğl'r tarafına. ~c<;mek isterken bir otonıo
biJ altında kalaralc ezilml!i. 

Tozkoııaran ~-oku~unda da bir ot-Omo
bil kütük bir çocuğa carııarak ba mcJan n
ğır bir surette yarn1amı~ ... 

Gördünüz mü: 

J~ğer otomobillerin renkelri ~abuk bo. 
2u1up da yiiz binlerce lirnmızm harice ı;it. 
memesini btiyor..anız asıl §U renı;e boya
malı : 

Kırmuıyal !,. 

·Mim. 

700 senelik bir şehir 
berhava ediliyor ! 

R EUTER ajansının bildirdi~ 
ğine göre Sovyet Rusya 

da 700 senelik olan ve güzelliğiy 

le şöhreti bulunan Molaga içinde 
ki kasabanın filmi alınacak, son 
ra kasaba olduğu gibi ve ebedi su 
rette berhava edilecektir. ' 

Rybenskde büyük yeni bir ener 
ji istasyonu inşa edilmekte okluğı 
için buraya büyük sun'i bir göl 
yapmak lazım gelmiştir. 

Bu kasaba gölün yapılacağı ye 
re isabet etmekte olduğundan fc. 
da edilmesi icap ~tmektedir. 

Atlantik tayyare 
seferleri muvaffak 

oldu 

c ENUBl Atlantik yolu ü· 
zerin.den Avrupa - Amerika ara
sında açılacak tayyare seferlerini'1 
son tecrübesi muvaffakıyetle ya· 
pılmıştır. 

Pan • Amerikan !ıava yollanna 
mensup 41 tonluk hava Transat · 
}antik tayyaresi 20 yolcu ile bir
likte Marsilya, Lizbon, Azor ada· 
lan üzerinden Amerikada Vaşin ~ 
ton körfezine vasıl olmuştur. 

Hava Transatlantiği son Azor 
Amerika merhalesini kat'ctmck 
için 19 saat 50 dkika rüzgara knr· 
şı uçuş yapmağa mecbur olmu -
tur. 

Ruslar Çine, Alman
lar da Japonlara 
yard ım ediyorlar 

D AİLY Telegraph'a Mo:ı 

kova.da bildirildiğine g " 
re Sovyct Rusya ile Çin arasınd.:: 

imzalanan yeni ticaret muahedec: 
Moskovada Stalinin ermeni mu:ı 
vi.ni ve 'dış ticaret komiseri Moka
yan ile bir kaç ay evvel gizli bir 
vazifeyle Moskovaya gelmiş olan 
ve büyük Çin cumhuriyetçilerini ıı 

lideri bulunan Yat - Sen'in oğl • 
doktor Sug . Foo arasında akted:ı 

miştir. 

Japonlar ve Ruslar arasında 

Manvuri hududunda muharebeler 
olduğu sırada bu muahedenin ya
pılması siyasi ehemmiyetini gös· 
termektedir. 

Muhabir diyor ki: 

Çin kuvvetlerinin Japon taarrn 
zu karşısında gerek tayyare ce ge
rek mühimmat verilmesi suretiyle 
Sovyetler tarafından yardım gör 
djğü gizli bir mesele değildir. Bu 
ıauahede ile bu meselenin daha iyı 
bir şekilde tanzim edilmiş olma. 
sı mümkündür. 

Buna mukabil Japon orduları

nın kullan'dıkları mühimmatın 

yüzde ellisi Alman malı bulunmak 
tadır. Berlin, Tokyoyu bu yardı~ 

miyle Alman İtalyan ittifakm. 
g11meğe mecbur etmek istemekte 
dir. 

VVeidman'dan sonrc
Fransada giyot in 

gizli olacak 

M EŞHUR Alır.an caı:isı 

Vaydman Versayda Gi. 
yotinle idam olundu. Fakat bu ca 
ninin idamı giyotinin Fransa:lan c 
bediyen kalkmasına sebep oldu •• 
Bu suretle Vay!dman giyotinle öl
dürülen mahkumların sonucusu ol 
muş bulunuyor. 

Fransa hükümeti 
irl :>mından sonra bir 
neşre~erek giyotinin 
nr ilan etmiştir. 

Vaydmanm 
kararname 
kr.Idırıldığr 

Hükumetin neşredilen kararna
mesinde buna sebep olarak ta gi
yotinle aleni idamın halk üzerinJc 
ahlaki bir ibret tesiri yapmam is· 
tihdaf olunmasına rağncn aksi te
sir husule getirdiğinin anlaşılmış 
olmasıdır. 

Halkın giyotinle idam olun:ın 

caniye nefret yerine merham~t hJıa 
sctmekte olduğu, bunun cezaden 
istenilen gayeyi ihlal ettiği gö 
rülmüştür. 
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Arnavut Kralı lzmirde kasırga Danzige tecavüz muhakkak 
Fransaya gitti tahribat yaptı 

(Baş tarafı 1 incide) 
Pre88 Associationa göre, Çember

layn bu akşam söyliycceği nutukta 
Lord Hali!akslan sonra İngiltere. 

nin her tecavüze karı:ı koymak bu
susundald azim ve kararını tekrar 
teyld edecektir. 

Beyanatında "Balkanlarda sulh ancak kuvvetli bir Yunanistan ve bulgaristanda da 
Türkiyenin mevcudiyetiyle mümkündür ve hamdolsun bu··yük sel baskınları oldu 

Türkiye kuvvetlidir. ,, diyor 
- Tabii.dir ki, Arnavutluk bir İzmir, 1 (A.A.) - Dün 3k- Sofya, 1 (A.A.) - Bulgar A -

jansının aldığı son haberlere gö· 
re, Seylfıp felaketinin bilançosu 
şudur: 

İngiliz matbuatı vaziyetin bütUn 
vahanıotini anlamakta ve fakat bU
tün İngiliz cfkan umumiyesinin Da 
ladicr ''e Halifaksm nutuklarını 

müttehiden müsait bir surette kar_ 
şıalmı§ olmasının İngiliz milletinin 
vaziyetin lcab ettireceği her tUrlU 
icraatı evvelden kararlaştırdığına 

delil olduğunu kaydeylemektedir. 

İki aydanberi şehrimizde bulu
nan Arnavut Kralı Zogo ve Krali
çe Jeraldin, çocuğu İskender, 
iki kız kardeşi ve 18 kişiye varan 
maiyetiyle beraber dün gece sa;ıt 

yirmi ikide Romanya bandıralı 

Besarabya vapuriyle Köstenceye 
hareketetmiştir. 

Hareketten evvel vali ve polis 
müdürüne şehrimizde gördüğü 

misafirperverlik ve takayyiitten 
!derin bir memnuniyet ve minnet 
duyduğunu söylemiş ve bütün ef
radı ailesi namına teşekkür etmiş
tir. 
, Sabık kral Romanyadan sonra, 

Lehistan, Letonya, İsveç, Norveçe 
cğrayacak, or8dan da Frasaya ge· 
çecek, ve oradan da İngiltereye 

gidecektir. 
Sabık kralın ailesi Perapalastan 

ayrıldığı sırada kız karde§lerinden 
Prense11 Zeynebin arabasr tramva
ya ~arpmışsa da kendisine bir şey 
olmamıştır. 

Kralın beyanab 
'S'on Posta,, gazetesinin bir 

mharriri, dün akşam hareketinden 
evvel Perapalasta kralla görüş -
mUştür. 

Birinci Zogo &0nılan bir suale 
cevap veriyor: 

"- Türkiyeye ait intibalanrru 
aormuştunuz değil mi? Evet, bu. 
nu maalmemnuniye söyleyeceğim. 
Müteessif olduğwn bir şey var .. 
Geldiğimdenberi Türk matbuatı 

ile pek meşgul olamadmı. Fakat 
ikinci gelişimde bunu bol bol te~ 
lafi edeceğiz ürnMindeyim. lstan-1 

ibulda :kaldığım bu kısa müddet 
zarfında vakıa çok ıey göreme· 
dim. Tilrkiyenin diğer vilAyet -
Ierini ziyaret edemedim.. Fakat 
İstanbulda gördüğüm şeyler bir 
misal t~kil ddebilir. Çok meftun 
oldum. Beni daha fazla memnun e· 
den birıcy varsa, Türkiyenin genç 
liğe verdiği ehemmiyet ve hayatı 
içtimaiyede gösterdiği muvaffa_ 
kıyettir. Göremediğime çok mü
teessif olduğum Büyük Atatilr -
kiln ve ona cidden layık ıimdiki 
değerli Reisicumhurunuzun icraa· 
tına son (derece hayranım.,, 

"Matbuatın büyük bir vazif~
s.i vardır. Pek yüksek ve asil mil. 
letinize Türkiyenin daima kuv· 
vetli bulunmasını ifham etmekte
dir. Gördüğüm şeyler bana Tür
kiyenin o as~rdide haşmet ve kuv
vetinin iade edildiğini gösteriyor 
ki, bu da iki !büyük reisin ve Türj{ 
efkarı münevveresinin eseridir. 

Kuvvetli ve her arzusunu izha_ 
ra kaldir bir Türkiye yalnız 'Dürk 
milletinin değil, küçük milletlerin 
de istiklal ve hürriyetlerinin bir 
kafili.dir. 

Balkanlarda kuvvetli bir sulh 
ve salah, yalnız kuvvetli hir Tür· 
kiyenin mevcudiyetiyle mümkün
dür. Hamdolsun bugünkü genç 
ve. dinç Türkiyede bunu görüyo· 
ruz. 

Arnawtluk ve Arnavutlar hak 
kında hükum~ti cümhuriycnizin, 
efkAn umumiyenin ve matbuatın 

gösterdiği çok samimi alakaya son 
!derece minnettarız Asırlarca bir. 
Ieımiş Tiirk ve Arnavut klbini 

bir ruba asır yıramaz. Demek is· 
tiyorum ki, Balkan harbindenberi 
geçen yirmi beş sene zarfında bu 
kalblerin biribirlerine karşı .duy
dukları sıcaklık, hararetini kay -
betmemiştir. Onun için, bilhassa 
rica ederim, benim ve bütün Ar
navutluğun, Arnavutluk ve Arna. 
vutlar hakkında necip Türk mil· 

Jetinin gösterdiği yüksek alaka
dan dolayı daima minnettar kalca
lrmızı yazrnız. 

- MaJeste, Arnavutluktaki t
talyan iıgaline takaddüm eden ha. 
diseleri sorabilir miyim? 

müvazene üzerine yaşıyordu. Bir şam 18,40 da İzmir büyük bir 
tarafta Balkan devletleri, diğer ta· kasırga geçirmiştir. İzmirlilerin 
rafta İtalya... hiç görmediklerini söyledikleri 

Son zamanlarda bu müvazene 1 bu kasrrga tam yirmi dakika 
sarsıldı. İtalya ile olan anlaşmamı 1 sürmüş ve şehirde ciddi bir he. 
za rağmen Arnavutluk harben yecan doğurmuştur. 
işgal edildi. Gayet kesif kurşuni bir toz 

Anlaşmanın birinci maddesi: bulutu bütün şehri çevreli yen 
"Arnavutluğun istiklal ve hS- da~ları ve denizi knplamıştır. 

kimiyeti milliyesinin muhafazası,, Sokaklarda on metre ilerisini 
idi. Mademki İtalya Arnavutlu- görmek k5.bil olmadığı gibi, ev. 
ğun istikıat ve hakimiyeti milliye- lerden de karşı evleri ve dam • 
sini tekeffül etmişti, bu hareketi ları bile görmek mümkün ol. 
yapniaması icap e.derdi. mamıştrr. 

- Bunun için İtalya bir sebep Fırtına şehirde bir hayli cam 
göstermişti midir?. kırmış, kiremit uçurmuş ve ha. 

- Hayır hiç bir sebep .. Son ül. tın sayılır tahribat yapmıştır. 
timatomla bir takım şerait talep Kasırganın Karşıyakadaki tuh • 
etmişti. Bu şerait Arnavutluğun ribatı daha büyük olmuştur. 
hayatiyetini tehdit ediyordu. Mu· Kiremit ve camlardan başka 
kabil bir tek1if yapıldı, onlar bu- bir dükkanın da vitrini tRma. 
nu kabul etmedi. Bunun üzerine men uçmuştur. Karşıyaknya 
Arnavutluk, bir istila ordusiyle iş- fırtınadan sonra on beş daki
gal edildi. ka kadar şiddetli bir yağmur 

- Arnavutluk Balkan antan- ve onu takiben de fındık bü. 
tma itlihak etmiş bulunsaydı, va. yüklüğünde dolu yağmıştır. 
ziyet daha başka türlü olmaz mıy· Dolu ve yağmurun civara 

dı?. da düşmÜf olması muhtemel-
- Belki .. Fakat o zaman bu 

mevsimsiz addedilmi§tİ. 
- 1stanbuldan ayrılmanıza se

bep nedir, tekrar dönecek misi· . , 
nız .• 

- Tabii... Ben kendimi yarı İs
tanbullu telfikki ediyorum. 

- Kraliçe hazretleri memle • 
ietimizi nasıl buldular?. 
\ - Bilaşüphe o da 1stanbula 
IAayrandır. Hatta 1stanbuldan ay
rAdığı için de çok müteessirdir . 
Hususi işlerimiz ve Arnavutluğa 

taalluk eden bazı dil§Unceleri -
miz olmasaydı, buraldan kısa bir 
zaman için de olsa ayrılmak iste· 
mezdik. Bizzat ben hayatrmın en 
g'ilzel çağlarını bu latif ıehirde 

geçirmiı bulunuyorum. 
- Arnavutluğun kurtulması hu· 
susun.da ne gibi teşebbüslerde bu. 
lunudunuz?. 

- Cemiyeti Akvama bir muh· 

tıra gönderdim. Bu vaziyeti pro
testo ettim.. 

dir. Hava bu sabah açılmış ve 
biraz serinlemiıtir. 

Nüfusca zayiat yok 
İzmir, 1 (A.A.) - Dilnkü ka. 

sırga nUfus zayiatına sebep ol -
mamıştır. Yaln.ız o esnada deniz 
komutanlığına ait bir kotra ile 
denizde bulunan komutanlık er -
b~larmdan Şemsi denize atla -
mak suretiyle canını kurtarabil • 
mlş, 'kotra da billhara kurtarıl· 
mıştır. Ka~yakada Kenan adın
da bir genç de bir arkadaşının 

sandalını kurtarınağn. teşebbüs 
etmiş ve bu esnada sol kolu çıktı
ğından memleket hastanesine kal 
dırılmıştır. 

lnönü Ankarada. 
( Baştarafı 1 incide) 

diye hağırmağa başlamı~tır. Yat 
buradan doğruca Deniz ticaret mek 
tebinin önündeki yanş sahasına git 

37 ölü, 50 kadar kayıp, 250 ev 
tıı.mamiyle yıkılmış, 450 ev otu • 
rulmıyacak hale gelmiştir. Zirai 
mahsulat ciddi hasara uğramış • 
tır. Büyilk miktarda hayvan te · 
lefatı vardır. 

l\Iaddi hasar yekunu 100 mil . 
yon leva kadardır. 

Kral bugiln scylab~. maruz ka
lan ara:ı:iyi gezmiş, felaket hak· 
kında mufassal malumat edinmi§ 
ve felakete uğrayan halka karşı 
derin bir alaka göstermiştir. Müs 
taceliyetle yardım fanliyctl or • 
ganize edilmiştir. Dahiliye nazı
rı da felaket mıntakasında bu · 
lunmaktadrr. 
Yabancı memleketler diploma. 

tik mümessilleri htikfımete tazi -
yetlerini bildirmiştir. Bunlardan 
bazıları felaketzec1elere para yar 
dımında da bulunmuşlardır. 

Yunani.tanda ti :ldetli 
yağmurlar 
Atina, 1 (A.A.) - Atina Ajan. 

sı bildiriyor: 
Hükumet Betoya ve Fiotid mın

takalarmda tiddetli yağmurlar 

üzerine tuğyan felaketine uğra
yanlar için seri yardım tedbirleri 
almıştır. 

Ba~vekil Metaksasm emriyle 
ziraat, münakalat nazırları ziraat 
bankası mü.dürü ve içtimai basiret 
umumi katibi, hasaratı görmek ve 
yardım tedbirleri kararlaştırmak 

üzere tuğyana maruz kalan yer. 
lere gitmişlerdir. 

Hükumet acele seyyar hastaha. ..... ... ... 
neler, doktorlar ve ilaç göndermiş 
ve tahsisat vermiştir. 

Münakalat ve muhaberat tekrar 
teessüs etmiştir. 

BerJin propaganda yapıyo 

Yugoslavlara 
ihtar 

- Bu hususta daha çalışmak 

tasavvurunu dasınız tabii majeste? 
Gözleri bir muddet yere çivilen. 

di Başı cevap vermek için doğru· 
turken dik ve azimkRrdı. Ümit, ce
saret dolu gözlerini gözlerime 
çevirdi: 

mi~ ve biraz sonra diğer vapurlar Berlin, 1 (A.A.) - "Börsen 
da tayin edilen yerlerini almı~lar· Zeitung., gazetesi, Sırp milleti üze
dır. Bu sırada üniversitelilerin hal· rindeki Türk tahakkümünün başlan 
kın bindiği vatıurlar Savaronanın gıcı olan!,, Kosva muharebesinin 
önünden geçerek lnönünü selamla· 550 inci yıldönümü münasebetile 

- Sağ bulunduğumuz müd. 
detçe Arnvutluğun istiklalinin 
istirdadı emelini terkedemeyiz .. 
Biliyorsunuz ki, bir milletin istik· 
lali, hayatında, her şeyinden mu
kaddestir.,, 

Belçika Başvekili 
tedbir ahndığını 

söylüyor 
Brüksel, 1 (A.A.) - Hariciye 

bütçesinin ayan meclisinde müza
keresi esnasında Başvekil Pierlot, 
mühim bir nutuk söylemiştir. 

Hatip, Bel!iikanın harici siya
setinin iktrsadi hürriyetten aynl· 

m.ası mümk:in olmıyan istiklal ve 
azmi ve harici siyaset hi:rriyetine 
istinat ettiğini kaydetmiştir. 

mışlardır. yazdığı bir makalede diyor ki: 
Deniz yarışlarına tam saat ''Londranın müzaheretile Türki· 

14 te başlanmıştır. Mektep hah yenin Balkan devletlerini garp dev· 
çesinde hususi davetliler için !etlerinin tehlikeli harekat sahasın<> 
yerler hazırlandığı gibi, halk da sürüklemeğe çalıştığı bu anlarda 
_Şamandırada bağlı bulunan An- Kc..s\'a muharebesinin hatırası Yu· 
kara ve Ege vapurlarından ya. goslavya için bir ihtar olmalıdır.,. 

nşlan tpkiP etmişlerdir. F 1 Cumhurreisi, bir taraftan yanşla· ransa İ e ficaref 
n seyrederken diğer taraftan da Ç.a
nakkale boğazı ve Marmarada yap 
tıklan gezintiyi, yanlarında bulu
nan vali Kırdar ile İstanbul kuman 
danına anlatıyor, ajan!'\ bültenlerini 
gazeteleri tetkik ediyordu. Konuş
ma esnasında yeni barem kanunu 
hakkında valinin ,.e kumandanın 
fikirlerini sormuş, <>tellerde düğün· 
!erin menedilmesi me,·zuu etrafın· 

da validen izahat almıştır. 
lsmet İnönü saat 18 de. yarış sa· 

hasından ayrılırken on beş gün son· 
ra tekrar lstanöula geleceğini müj· 
deleınistir. Yat bundan oonra hal· . ~ 
kın (yaşa!) sesleri ye vapurların 

müzakereleri 
Heyetımiz bu akşam 

Parise gidiyor 
Fransa ile yapılacak yeni Tica· 

ret anlaşmasında, müzakereleri 
idareye memur edilen Ticaret Ve 
kaleti müsteşarı Halid Nazmi, bu 
akşam heyetle beraber Parise ha· 
reket edecektir. 

Heyet Pariste bir ay kadar ka· 
larak Fransa ile karşılıklı menfaat 
temin edici bir ticaret muahedesi 
yapılmasına çalışacaktır. 

Dün gece, Ortaköy önünde büyük 

Times gazetesinin siyası muhar
riri, Almanyanın Danzigi içerden 
zapta çalışacağını bildirerek bu su. 
retle vaziyette hasıl olacak vaha
meti kaydeylemekte ve İngiliz hü
kümetinin buna nasıl karşı koyaca.. 
ğmı iznh etmektedir. 

Muharrir, son dakikalarda Lon
draya bu projenin muhtemel tatbL 
kine ait sarih malumat gelmiş ol
duğunu bildiriyor vo Danzig civnn
na turist maskesi altında yalnız 

birçok kıtaat değil, büyük mikyas.. 
ta silah ve mühimmat geldiği hak
kında Varşovadan alınan ınalüma. 

tı da teyid ettikten sonra diyor ki: 
"Alman hükumetinin kullanacağı 

usul ne olursa olsun, Danzigi Al -
manyaya ilhak veya muahedeleri 
nakz için yapılacak herhangi bir te 
şebblis derhal daha vahim bir vazi
yet ihdas edecektir. Fransız ve 1n_ 
giliz hükumetleri hattı hareketle -
rini sarih bir surette bildirm~ler. 
clir. Bu hususta şüphe me\'cut ola
maz. Her ikisi de Polonyaya kar§ı 
olan taahhUtlerlni tamamen ifa. e
deceklerdir. Parls ve Londra vazı. 
yetin inkişafını en büyük bir dik
katle takip eylemektedir. 1ki hükO. .. 
met daha dün akşam da isti§are 
halindeydiler ve yapılacak hareke
tin icab ettiği anda müştereken ya
nılmasınaı oanadc buluqmalltadır _ 
lar.,, 

İngiliz • - nshi!" rm\ıra.hrr, t Dan. 
zig meselesi hakkında Lord 
Halifaksın son nutkunda İn· 
gilterenin vaziyetini kat'i bir ge
kilde tayin ettiğini ve bu hususta 
mUtalea beyannt3. lüzum beslenme
diğini söylemekle iktifa ediyorlar. 
Varşovadaki !ngiliz sefiri nıezunl -
yet alarak Londraya gelmiştir. 

Lord Halifaksa Lehistanm vazL 
yeti hakkında bir rapor verecektir. 

Harbiye nezaretinin yaz sonunda 
muhtemel bir harekete hazır olma
ları !Uzumunu territoıial ordu nıen. 
sublarına tebliğ ettiğine dair çı -
kan ha.herler sallhiyettar mahafil
ce uydurma olarak ta\·sif edilmek. 
tedir. 

Malfim olduğu üzere bundan da
ha iki ay evvel harbiye nezaretinin 
bir emirnamesi mucibince, tt>rrito. 
rial ordu askerleri ve ihtiyatlar se
nelik talimler haricinde muhtelif 
talim ve terbiyeye tabi tutulmuş -
lardır. Binaenaleyh İngiliz ordusu 
ıki ay e\'Velsine ait kanunlarla ya.. 
zın melhuz herhangi bir tehlikeye 
karşı koyacak vaziyette esasen bu
lunacaklardır. 

Fransanın kararları 
Paris, 2 - Dün Cumhurreisinin 

reisliğinde toplanan Fransız nazır_ 

!ar meclisinde başvekil Daladiye, 
daima vahim m:ıhlyetini muhafaza 
etmekle olan umum[ vaziyet hak
kında arkada§lanna mnlıimnt ver • 
ıniş, F'rnnsanın icraatını takviyeye 
ve kararında.ki azim hnkkrnda mev. 
cut bazı tereddütleri dağıtmağa 

matuf tedbirleri izah eylemiştir. 

Nazırlar meclisi alman tedbirleri 
ittifnhla ta3Yib etmiştir. 

Daladiye, milli mUdafaa için im
za edilen taahhütlerin tasvib cdiL 

Başvekil bu hususta sınai ve 
zirai faaliyetin kuvvetli bir müda
faa teşkilatı kadar mühim oldu
ğunu söylemiştir. 

düdük çalmaları arac;mda boğaza 

doğru açılmıştır. Saat 21,30 da ge
ri döndüğü zaman sahilde ve \'a· 
purlarda eğlenen h:ılk tarafındar 

tekrar büyük tezahürat yapılmıştır 
Buradan doğruca Derinceye gitmi; 
ve oradan da baştanbaşa donanım~ 
olan İzmit körfezin de alkışlar için· 
de Derinceye çıkmış ve kendisini 
bekliyen hususi trene binerek An· 

mesinl istemi§ ve bu anla,,malar da 
deniz şenlikleri yapılmış, Ege \'a" taııvib edilmi~tlr. 
purunda da bir ziyafet \'e SU\'are Miltenkibcn Bonnet dıg vaziyeti 
ı,·eriimiştir. Boğaziçi, hemen her ta anla.tml§, ezcUmle lngiliz _ Fran _ 
rafını kaplayan elektrik Zİ)'aları srz - Sovyet müzakerelerinin mü -
içinde tam bir şehri flyin manzarası 8ait istihalesi ve halen mUzakere 
arzetmekteydi. edilmekte olan metin hakkmda ma 

Pierlot, muhtelif istihbarat ve 
propaganda servisleri ihdas edil
öiğini bildirmiştir. 

Netice olarak Başvekil, harp 
zuhur ettiği takdirde memleketin 
iaşesini temin için bütün tedbir
lerin alınacağını söylemiştir. karaya hareket etmiştir. 

Dünkü yarışların tafsilatr spor, IOmat verntl§Ur. 
münakale vekilinin deniz bayramı Bu içtimadan 21onra Frnrunz bari. 
münasebetile radyoda verdiği hi'ta· ciye nazın Bonnet, Almanya sefiri
be beşinci sayfamızdadır.,. 'li hariciye nezaretine davet etrni3-

tir. Nazır, sefire Şarki Avrupa ve 
Danzig meselesi mUnasebetile Fran 
sanın vaziyetini izah etmiştir. 

Fransız hariciye nazın, Şark! 

A vrupada vaziyetin asla deği~e -
eine Fransanm asla Iakayt kalamı. 
yacnğını, böyle bir teşebbli!Un va. 
him neticeler vereceğini bildirmiş

tir. 
Danzigde bir hareket teşebbUsU 

üzerine Frans:ıylıı. birlikte İngilte
re de harekete geçecektir. 

Resmi gazete bugün bir çok ka
rarnameler n~rctmektedir. Bu ka... 
rarnameler milli mildniaayı kuv
vetlendirmek için lı~ırlnnnıışt,ır. 

Dün harbiye nezaretinde Dalad
yenin reisliği altında dahiliye, Ad -
tiye nazırlariyle emniyet mildUrUn· 
den mürekkep bir toplantı yapılnue 
tır. Toplantıda son vnıiyet mUna. 
sebeUle menfi propagandalar ve 
her nevi tahrildlt için alınacak te<L 
birler görlişülmUş, kararlar veril
miııtir. 

Fransa tarafından mllli müdafa
ayı kuvvetlendirmek için ihtlyatln
rm silfıh altına dnvcti hakkmda bir 
karar yoktur. 

Danzigte Almanların 

hazırlığı 
Varşova, 1 (A. A.) - Polonya 

gazeteleri, Danzig lyanı tarafından 
ittlhnz edilen tedbirlere ve bilhııssa 
gönUllü kıtalan vilcuda getirmek L 
çin tevessül ettiği tednrikAta dair 
şu malumatı vermektedir: 

"Geçen gece, vapurlarla Danzige 
bUyük kamyonlar getirilmiş ve bun 
lar sivil halka yasak edilen Blsh _ 
hofsberge sevkolurunuştur. 
Diğer taraftan gönüllü krt'alan

na ait at sUrillerl Danı.igden geç -
mt>ktedir. Danzig topraklarında. ba
rakalar kurulmaktadır. GönUllli 
kıt'alart bilhassa şarki Prusyndan 
gelen 19 ila 23 yaşındaki gençler_ 
den teşldl olunmaktadır.,, 

Romanya Krahnın 
mühim nutku 

( Baştarafı 1 incide) 
mebusan meclisi mllmessillerine 
hitb:n demiştir ki: 
"- Asırlardan intikal eden emel· 
}erine varmak hususundaki gay
retleri ve bUyük fedakarlıkları ne
ticesin.de, Romanya, bugün bu
lunduğu mevkie erişmiş bulunu. 
yor. Romanynın vazifesi, ecdadın
dan kalan bu mirası tam olarak 
muhafaza etmektedir. Bizim, ken
dimize ait olmıyan hiç bir §eyde 
gözümüz yoktur. Fakat bize ait 
olanı muhafaza ve mudafaaya da 
aynı derecede azmetmiş bulunu-
yoruz. 

1 
Ordunun takviyesi için yapılan 

fedakarlıklar ınali'ımdur. Milli 
müdafaanın takviyesini bundan 
böyle de daha ziyade fazlalaştır
mak mecburiyetindeyiz. Orduyu 
en modern silahlarla techiz edece
ğiz ve Rumen hudutlarını ve Ru
men haklarını müdafaa için bu 
ordudan kuvvetli bir kalkan vücu-

d3 getireceğiz. Rumen askeri, bi:
l:şmiş Romıınyanın tabii ve mu
hik hudutlarını kanları ile çizen 
seleflerine daima layık kalacak-
tır.,, 

Kral, bundan sonra sözlerini 
şöyle bitirmiştir: 

"- Bu nüfuz sayesinde, Romanya 
harici siyasetinin esas:nı teşkil e
den sulh, şeref ve milli istiklal 

prensiplerini enerjik surette teyit 
eylemiş ve halen takipte bulun
mu§tur.,, 

Ayan azsına hitaben söylediği 

sözlerde ide, kral aynı prensipleri 
bildirmiş ve demiştir ki: 
"- Biz, tabii ve muhik hudutları
mızı bulduk. Başkasının malında 

gözümüz yoktur. Fakat kendi ma
lımızı da bütün enerjimizle muha. 
fazaya azmetmiş bulunuyoruz. Bu 
çerçive içinde, Romanya, sulhu, 
milletler arasında ekonomik mü
nasebetlerin inkişafını temin ed~
cek olan her şey üzerinde iş bir
liği yapmağa hazırfür.,, 
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1 elefon şebekesi ıraıemt~~tit!IBIR 
kısmen bozuldu D · d · · ı · k 

}ehrin bir çok tarafıarile kesilen en iZ Ve en iZCi 1 
muhabere ancak bu akşam Türk gencinin azmine ve faaliyetine 

tamamile düzelebilecek Çok b k f[ • ge • 
( Baıtata/ı 1 incide) k"nu bozulmuı ve teller biribirine ere e l ve n l ş 

atı keıilmit bulunmaktadır. karışmıştır. 
lnkıtıın ıebebi, Ayaspaşa yo • İdare, vaziyeti haber alır almaz d h d 
nda çalışan yol işçilerinin 500 derhal mühendiı ve iıçiler gönde- . l ş s a a s l l r 
~vreli irtibat kablosunun geçtiği rerek tamirata başlamıştır. Faa· 
ıruyu parçalanuş olmalarıdır. liyet saat 17 den bütün gece ve 

bir 

Hattın otuz metre kadar bir bugün devam etmiştir. ------------- M . . k 1 k. r de -
Salya binası ra::k:~;~:'!im~ ~di;:; A~ı;a;:;,a.;:.;:a1:;::n u na a e ve 1 1 ra y o· {-1(~.(ı-~) 

tahk.lkalı yerlerle muhabere irtibat hatları ko denize ı" ndirildi d t d 1 
nularak temin edilmiştir. a va an aş ara tÇERDE: 

(Baş tarafı 1 incide) Bu gece tamiratın tamamlanarak Berlin, 1 (A.A.) - Bugün • Cubukluda bulunan meşhur Hl· 

Bu iıle meıgul olan dördüncü bütün hatların düzeltilmiş olacağı öğleden sonra Rostokda, Nep. b 1 h • t b d b 1 d ~~: ~:ı~~ilaı~~;:~;~. ~:1:i~;: ~;;:~1;~ 
rgu Mkimliği müddeiumumi • temin edilmektedir. tün tezgahlarında volcu ve eş. 1 r 1 a e e u u n u toryom olarak kullanılmaı;ı dü~Onü. 
:in Refi Bayar hakkındaki dava Tamiratın bu kadar uzamasına ya nakliyatına mahsus Şalorn len bu binanın otel haline getirilmesi 

u tetkik etmi~ ve kendisinin kablonun büyüklt~ü ve içinden vapurunun denize indirilmesi 50 b• t ı k ı· t f ·ı 220 takorrilr etmiştir· 
ltnun sıfatiyle çağrdmasına lü- gPren 6000 aboneye ait birçok tel· töreni yapılmıştır. 2900 tonila. ın on u ıcare 1 omuz . I.fse vo ortaokullardaki imtihan· 

->- 1 k 1 b T k" lan teftiş eden müretıişlcr vazifeleri 
m görerek adresin• celpname lerin parçalanması sebeb olmuştur. t~ u . o a~ u .~.em_~· ür . ı~e- bı"n tona Çlkdl ni bitirmişler ve dün, şehrimizde 
smi§tir. Refi Bayar, bu celpna· Telefon idaresinden aldığımız nın sıparı§ ettigı dort gemınm bulunan heyeti teflişiye reisi Cevn-
:ye verdiği cevapta hasta oldu • malfunata göre, bu kablo demir bo- sonuncusudur. Ankara 2 (Hususi) - Muhabe· Türk milletinin kabotaj hakkında dın bnşkanlıAındn bir toplantı yap· 
nu bildirmi§ ve sıhhi vaziyeti- ru içinde bulunmaktaydı. Ayrıca ---o- rat ve miinakal~t vekili Ali Çetin· ecnebi i~tirak ettirilmesi milli var· mışlardır. ce,•at bugün lzmlre hare-

.. t b" ket edecektir. goa eren ır doktor raporunu herhangi bir yol tamirinde kazmaya • • • • kaya denizciler bayramı münaı:;ebe- lığın ve milU şuurun kabul ve ta· 1• 

•ida~· 1 b. l"k doğrudan d~ru.,a kablonun hedef fsvıçrede ık~ Alman polıs • unh·ersltcde, yabancı diller mu· 
' "'

1
Y e ır ı te adliyeye gön - "b :1 hk- ld tile dün radyoda vatandaşlara a~a- hammül etmiyeceği bir haldi. nlllmlerine mahsus açılmış olan kurs 

ermiştir. olmaması için de bu demir borunun ma um O U ğıdaki hitabede bulunmuştur: İşte bu azim davayı Milli Şefimiz lnr faaliyetlerini tatil elmişlcrdfr. 
Sorgu Mkimi yarın bu rapora .. ı ~eri t~la ile kapatılmıştı. Zürih, 1 (A.A.) - Bir A. "Aziz vatandaşlarnn. İsmet 1nönü, Lozan konferansında, iki ay sonra yapılacak lmtlhnndıı 

~öre, ne muamele yapılacağını Buna rağmen kablonun parçalan vusturyalı bangerin İsviçre ban Bugün Türk denizcileri ve Türk lfiyık olduğu ehemmiyetle müdafaa knzanıınlar bir sene kalmak üzere 
.esbit edecek ve lazımgelen ka . ması ve parçalanan sekiz metrelik kalan nezdinde yatırılmış pa. ticaret filomuz büyük deniz bayram ve Türk milletinin en mukaddes A ,·rupoya gönderileceklerdir. 
nuni te<lbirleri alacaktır. 1 rt d 1 1 d .., h kk d • Ankaralılar, devlet ha\'ıı yolları 

kısmın yerinden çıkarı ması o a a rası o up o ma ıgı a m a lanm sevinçlerle kutlulamaktadır· hakkı olarak akid devletlere tanıt· idaresine müracaat ederek cumnrıe~ı 
Refi Bayarın adliyeye gelemi. kasit derecesinde bir ihmal mevcut malumat almağa çalı§mış bu: ıar. tmnış ve Türk sularında Türk ti- ,.e pazar günleri lsıanbul • Ankara 

yecek kadar hasta olduğu anla · olduğunu, amelenin başı bos bıra· Iunan iki Alman mali tahar~ı ı Temmuz, kabotaj hakkını yani caret bayrağının şeref ve mutlak arasında fşllycn hava post:ıl:ırı ndc· 
§ılırsa bulunduğu yerde sorgu- kıldığını gösttrmektedir. Telefon memuru, İsviçre arazisi dahı. Türk sularında yolcu ve esya taşı- hakimiyetini temin etmiş olmakla dinin arttırılmasını istemişlerdir. 
sunun yapılması muhtemeldir. idaresi. binlerce liralık zararı ve linde vergi ile a1akadar mali mak, Türk limanlarında bilOmum milletine ve onun tarihine en büyük • Parnmunt film şirketi reJisörlc-

Ken.disinin tevkif edilip edil . uh be l 1 k ·ı hk t rinden biri şehrimize selmiş ve tay· 
rn. şehir halkının telefon m a ~·e e- casus u su.çu ı e, ma eme a. liman hizmetlerini görmek kara ve hizn;etl':'rden birisini ifa etmiştir. yare ile Adana,·a hareket etmlştı" r. 
ıyeceği ancak sorgu sonunda k lrne fmda b lt h f t .. 

taayyUn edebilecektir. rinden mühim bir kısmının esı ra n ır ay ve a ı a a deniz sularında avlanmak hakkı· Bu münasebetle büyük cumhurrei· Bu zat cenup vilAyetlerimizle Hata· 
.... sini mucip olan bu hadise mesulle· hapse ve on sene müddetle Is. nın münhasıran Türk vatandaşla·· simizin bu büyük hizmetini bu ve· yın sörülmcğc değer yerlerini filme 
maznunların bir kısmı Satye bi. · · t · d "k h · 

rinin meydana çıkarılması ıçın e· vıçre e ı ametten ma rumıye • nna ve Türk bayrağına tahsis edil sile i!e hü:metle yadeder ve deniz nl:ıcnk ve dönüşte lsıanlıuldan dn ha· nasının satılması i<"in verilen ko· hk" dil · t' 
· " ~~bbilslere girişmiştir. . te ma um e mış ır. diği gününün 13 üncü yıldönümü mensup!:ırımızın minnet hislerini zı manzaralar çekecektir. 

;ısyon bedelinin 6.000 lirasının Bu huı:.usta belediye de tahkıkata d"" ve tazimlerini sunmak.la bahtiyar o· • Türkkuşu umum müdürü Şükril, 
. efi Bayann aldığında israr et • ur. şehrimizdeki hava kurumu ve Türk-
tıklerinden bu noktanın aydın· başlamıştır. Milli devletin büyük eserlerini lurunı. kuşu tcşki!At ve muamelAtını teflif 
lanrnasına çalışılmaktadır. K 1 z ı I ay Kurumu pek tabii bir hal olarak görmeğe Bu tarihi günden itibaren Türk etmek üzere şehrimize gelmişllr. 

ş::ndilik bundan ba~ka yeni yan g 1 n İ h ba fi alı~tığınuz bu devrede 1 temmuz· ticaret filosu kendi benliğini ve mil· • Sıvasın KAhyıılı ismindeki köyün 
maznun yoktur. Böylece maznun· Cumhuriyet devrinde un bütün kıymet ve manasını kav· Ji gtı"urunu kuvvetle hissetmeğe baş de tarlada çalışan Hüseyin isminde 
12rın sayısı ona çıkmıştır. • telefonları Beşmilyon liralık yardım- ramak için nazarlarımızı cumhuri· la.n~ıştır. 50 bin t~n~ geçmİyen ~ ~~;~:t~l~ü~:~~~rım isabet elmiş \ "C 

Sorgu hakimliğinin karariyle da bulundu yet rejimine tekaddüm eden zamar. eskı tekneler mali imkanların mu· • Bursa köylerinden Arifiye eğit· 
tnD.ldeiumumi muavinlerinde:ı Otomatik tesisat lara atfetmek kafidir. saadesi derecesinde tedricen büyü· men kursuna gönderilen 60 genç dip 
rnürrekp bir heyet tarafnv.!an mev 1 dU u uluyor Kızılya cemiyetinin kuruluıunun Filhakika Lozandan evvel deniz meğe ve gençleşmeğe do~ru kuvvet· lomnlorını ıılmışlıır ve köylecine dön 
kuf suclulardan eski Denizbank yaptlrl maSI Ş R 6l inci yıldönUmU mUna.sebetile, işlerimiz korunmağa ve kurulmağa lihamleler yapmıştır. milşlcrdfr • 
rnUdürii YuGuf Ziya önişin Büyük lstanbul belediyesini ötedenbcri her sene olduğu gibi, bu sene de cidden layık bir halde idi. Bugünkü Türk ticaret filosu 220 • Dcft~rdarlığın Şişhane yokuşu 
d baQhca meşgul eden meselelerden yapılan Kızılay haftasına. dUnden f hatl . . ~ bıışındnkı arsada inşasına bqladıAı 

crcdcki köıtkü, Tahir Kevl:ebin .....,, Büyük ve orta seyrüse er an· bın tonıla. toya yaklaşmıştır .. Bun-. mııll'-"e <ulıesi binası, şehir mnıchas· 
A :r biri olan vanmn telefonları mesele- itibaren bUtUn Tilrkiyede başlıın - · ·zc1 tahl" · ed 1 " " 
Yaspaşadaki, Malik Kevkebin " .,. mızda, liman işlenmı e ısıy e dan 30 bın ton kadarı tamamı e mil ısı Prostun müdnhaleslle yapılmıya. 

'1' s'ılc son gUnlerde gene meşgul olun m•ıztır. Vitrinlerdeki Kızılay temsil- . b 1 4 aksimdeki apartımanlan, Avu· ~-- işin özü hemen kamılen ya ancı a· ceddet gemilerdir. Pek yakın ~tide caktır. Bura!lı büyük bir cocuk hah· 
kat İsmail 1sa ve Atıf ödülün maktadır. leri, afişler, her tarafa asılan Kı- rın istismarı eline düşmüştü. Tica· de avnca 20 bin tondan fazla yeni çesi olacak ve bu civardaki belediye. 
hcın evle.ri. hem de yazıhaneleri İstanbul itfaiyesi, dilnyanm en zılay bayrakları ve sair tezahürler ret filomuz eski teknelerden mürek· gemi~in mevcutlara iltihakı mukar- )'e nll bir arsa defterdorlı~ nrlle· 

modern itfaiyelerinden biri olmak. le de insanlık ve şefkat duyguları.. fi cektir 
d_ün ani surette gözden geçirilmi~. la beraber, İstanbul §ehrinde yan • nm 8embolü halinde bulunan bu ce_ kep 50 bin tonluk pek ufak bir ı o re:di~. Bu suret.le ~en~ ve _zind: ::\nl;b c müdürlerine, devr ve tef-
tır · gın telefonu tesisatı olmayışı ve .te- miyetinıizin hafl.a8ı her tarafta idi. Turkıye cumhurıyetı hükQmetı eskı tiş ma<>raflarını karşılema\c üzere 

Bu araştırmadan bulunan ev· lefon aboneleri mlkdarının da ıle- kuvvetle hissolunmaktadır. Teşkilat ve personel vazi}-:eti ise imparatorluktan devren almış oldu· her ay 10 lira verilmesi hakkında 
tık, push:ılar, <losyalar birer mil· k b 1 dd tamamen kendi talilerine bırakıl-· ğu filoyu ı--- misli ço~altmış ve kanun hilkmü nlAkadarlara blldlrll· rı şehirlere nazaran nispet a u Kızılay genel merkezi, yur aş - IJÇ~ 
hUrlU zarf ve zabıt varak:ılariyk ctmiyecek derecede az bulunuşu larnnızın ve bütün dUnyanın sev_ mıştı. son seneler zarfında bunun bir mis-m __ iş_ı_ır_. -----------
ıbernber sorgu hakimliğin: teslim yangına itfaiyenin sühuletle çağı - gisini kazanmış olan cemiyetin fa- Deniz hayatının ve ticaretinin bir 1i yeni ~emi sipariş etmi~tir . 
C1iltni~tir • rılma!'lı ve vaktinde gelmesi huau- aliyetine ait, açık bir hc!'!Bb ver - memlekete temin edebileceği yüksek Denizcilik, tatbikatta şüphesiz Memnu mıntakada 

Yar.n bunk.r aiakah suclularm sunda daima bir engel olmaktadır. mek için cumhuriyetimizin kurul _ menfaatların izaluna bilmem lüzum çok emek zahmet istiyen yüksek 
r,özU önünde açılarak tetkik edi· Hemen bütUn Avrupa şehirlerin· duğu 29 ilkteşrln 1923 den 30 ni- var mıdır.? bir ilim Ye fen işidir. bir Bulgar 
lecek ve kendilerinden iı:ahat ah. de yangın telefon tesisatı umumi ş.e j san 1939 akşamına kadar sulh dev- Tarihin ilk devirlerinden beri en MU\·affak olması için adamının. 
nacaktır. bekeden tamamen ayrıdır. Her kö· ı re.!inde yangın, su baskmı, yer aar. büyük medeniyetler deniz yolları bu esaslar dahilinde asrın ihtiyaçla· yakalandı 

Satyc §İrketi merkezinden top- ~e b<>•mda bir kutu ve bir düğme smtısr kuraklık açlık ve bulqık üzerindt! kurulmuş \"e en mühim ti· rma uygun bir surette yetistirilme· 
la .. ~ ı • ' · b k 

nan evrak hakkmdaki ehlivukuf vardır. Yanıım vukuunda düğmeyi hastalıklar gibi yurddaglarm başına caret ve menfaat hareketlen u no si lAzımdır. Fotograf çekmeğe 
tetkikatını bitirmiştir. Raporları- basmak itfaiyenin yangının hangi gelen felaketlere yardıma koşa • talarda d<!ğmuş ve inki~af eylemiş· Bu lüzumu gözönünde bulundu- I I 
r,, yarın aorgu hakimliğine vere • semtte ve hangi aokakt~ olduğun - rak 4,978,720 lira sarfedilmi.ş ol - tir. ran hükumetimiz sivil kaptan ve çalıştığı an aşı ıyor 
cektir. dan haberdar edilmesi için k!fldir. duğunu. bütün şubelerine bildlrroİfi- Milletlerin sahillere ulaşmak ve çarkçı mektebini tesis eylemiş ve Dün memnu mıntakada fotoğraf 

Tetkikat neticesinde karışık Sat ÇünkU bu düğmeler otomatik nu~ tir. Bu para içinden gene insani hiç olmazs~ muntazam muvas.1lası her vasıta ile Türk çocu~unun de· makinesile dolaşarak bazı resimler 
ye binası tatı§ına ait bir çok nok· ma.ralarla doğrudan doğruya itfaı- duygularla. başka memleketlerin fe olan rı:~ nehir kenarına yerle~ek nize muhabbet ve itimadını arttır· çeken bir Bulgar yolcu yakalanını~ 
talan: aydınlatan nt.iıhim ip uç- yeye merbuttur. llketlerinin hafifletilmesine de yar için c;arfettilderi gayret ve yaptıkla· mağa çalışmış ve çalışmakta bulun· tır. Suçlu dün geceyi Emniyet mü· 
tarı ele geçirildiği söylenmekte · Bundan bir müddet evvel latan- dım edil.m.i4tir. n fcda:,C§rlıkların had ve hesabı Il)uştur. dürlüğünde nezaret altında geçir-
ldir. bulda aynen böyle bir tesisat vücu. Kızılaym en esaslı gelir kaynağı voktur. Çünkü su yalnız ya~ıyan Milli ticaretimizin nefes boruları miştir. 

Tahkikatla ilişiği olnuyan Sat- da getirmek üzere bir proje yapıl- halkın yapacağı yardımlar oldu - insan için değil, fakat beka ve mev- olan liman hizmetlerimizin emniyet, Bugün hakkındaki tahkikata de· 
~e evrakı ayrılarak dün Şirkete mıştır. Bu projenin tntbikatının ma 

1 
ğundan Kızılay haftası da bilhassa cudiyeti muhafaza etmek istiyen sürat ve intizam dahilinde ifası için vam edilmektedir. 

ıade olunmuştur. l rd ı ı ğun 
liyct hesabı yapılmış ve ev e en I aza ka;>,t haftasıdır. Bunun için cemiyetler için de bir hayat ve me- muktazi t~kküller kurulmuş, bun· Bulgar başkonso os u a men· 

Dün sorgu hakimliğine imza· be§, tıcru-ethanclcrdcn on 11~ alı.~ Kızılay merkez ve şubeleri dUnden mat meselesidir. Coltrafi vaziyeti ların milli ve beynelmilel ticarete sup bir memurun bugün emniyet 
sız bir ihbarname gönderilere~t 1 kk k edebılecegı t f b t ı •A h t• 1 ı ğünd ı · nırsa bunun ta. 111 u . . I itibaren her ara ta as ırı an ..._ itibarile vatanımız hu aya ı ça ıc: hüsnü hizmet ifa ederek mernleketf müdilr ü ·· e suç uyu zıyaret et· 
Sntye binasının kıymetine dair s· t rketlen ve • h lk h · ' · · 
•1 • • h anlaşılmıştır. ıgor a şı . . 1 nhhüd kagıtlariyle a ın amıye - ma Ye inki~af imkanl:ırma, en ge· ;ı.zarni istifade temin çareleri aranıl · mesine müsaade edılmıştır. Henüz 
ı.nncı ta min raporunun m1 znun· Milli RcaasUrans da bu proJenın tine mUracaat etmeğe başlamI§tır. '1iŞ bir ölçüde, sahip bulunmakta· :nakta bulunmu

5
tur. tahkikat bitmediğinden suçlunun 

lard<!n Tabir Kevk: p ve Hamdi tahakkukuna geniş mikyasta işti - Kıztlaya aza olmak için gilnde clır. ·1 1 d hüviyeti gizli tutulmaktadır. 
Emin tarafından imha edildiği bil di Fakat a Türk bayrağının beynelmı e e-

raki taa.hhüd etmişler . nin- on para hcsabile senede bir lira Sah"ıllerimiz Hopa gerisinden ts· n. iz ticaretinde kendine layık o!an dirilmiştir. raya giren bazı hMi!'leler proje vermek kifidiı;. Fakat Kızılay bu- ! d 
Diğer taraftan vaziyeti tenvire tahakkukunu geri bırakmlflır. Şlın nun yarwnı ve hatt& bu da kabil kenderun ilerisine ve ~neada al' yüksek m~vkii vekarla alması er açtıkları büyük m:deniyet yollann· 

yarayacak baır noktalar Deniz di bu proje ~rinde de mqgul o... defilae dörtte birlııl vermeltrl için Irıoza kadar uzanmnkta ve tarihin mukaddes emelimizdir. da vakar ve temkin ile ilerliyen 
banktan Satye ıirketinden ve ~i- lunmaktadır. yurddqlann hamiyetine müracaat her devrinde dünyanın en büyük Çalışkan ve müteşebbis şilepçile- 1enç Türle denizciliiinin milli gaye-
ler bir kııım mileaaeaclerden ıo- Herhalde yupı lbban IQln, ft· etmektedir. ticaret hareketlerine yol ve:miş olan :-imizin, bu sahada ufak mikyasta yi bu sahada da tam bir surette ta· 
ruhnuıtur. tandatm zarardan asam! derecede boiaz!ar Türkün mut1ak h!kimiyeti da olsun cesaretle atıldıkları müca· hakkuk ettirece~i muhakkak ve mu· 

Bunt,nn cevaplan ahndıktan muun ka]mH• yoluııda pratik bir ı altında bulu"lmaktadır. deleye muntazam posta seferlerimi 'tadderdir. En b::~ .... __ anınızdan 
onra Deni:ıbank, Milli Rea•il· tedbir bQlunacaktır. Yemekten zehirlenen kadın Denizin kendisi bizatihi emsalsi: zin pek yakın bir atide iştirak ede- koylarımıza kadar sahlllerimllin 

ı ve Jeranı emllk tfrketlerln· Kadlrgada turan Kari adlı bir servettir ve temin ettiği masraf· ceklerini kuvvetle ilmit etm?kteyiz. her köşesinde feragat w meslekle-en bur lrimaelerin malOmatına tayin ettiii avukatlara dihı devre- bir kadın 4 patates yem:;~ sız ve her tarafa kolayca ulaşan yol· Deuiz ve denizcilik Türk genci- rine tam bir merbutiyetle ca1Jllll 
ilracaat ed~lecektir. dilmiıtir.. tmnm bir haf den zehir:nm.Jt n hutaneye kal- ıar itibarile de mübadele hareket- nin amıine ve faaliyetine llyık ~ki denizci kardeşlerimiJe ve aileleriDe 
Beraet ediılciye kadar avukat· Satye ıtf :ıı calt ve ev- dınlmJltır. Yemelbı llC&klar yn • terinin en mükemmel vasıtası oldu· bereketli geniı bir iı sahasxhr. 1 temmuz bayramlanm mııJıabhr 

lr ya~acü: olan mevkuf L taya kadar t ,;.... ve • IUnden boaulmUI oldalu anlqı1 • tuna göre ildisadt sahada milU is- Azil Atammn ve Millt Şefimizin le kutlular ve kendilerine muvaffa-
t İllDUI ba ve Atıf öc!Uliln rabı •in' cua mlh _ _._ tikli.tini kazanmaia azmetmiş olan cumhuriyet rejimi ile milletimize kiyetler ve saadetler dllerhn .. 
eld dan dOl}'&ları baronun rileceji tlbmin e~. .......... ' 



Dünkü 

Deniz 
Yarışlan 

1 Temmuz Deniz bayramı mü
nasebetiyle Ortaköy.de yapılan 

muhtelif deniz müsabakaları, bü
yük bir intizam içinde cereyan "et. 
miştir. Yalnız muhtelif vazifeler 
almış olan motörlerin yarış esna· 
smda ortalarda dolaşmaları lüzum 
suz dalgalar yapmış ve bazı müsa· 
bakalarda kürekçiler büyük dal
galarla müca!daleye mecbur kal
mışlardır. 

Galatasaraylılar Vefa kalesine yap tıklan 1ıii~ımılarmdan ikisinde gol çıkarmağa uğmşıyorlar 

Galatasaray-Vefayı 2-0 yendi 
Müsabakalara tek klasik tekne. 

(Devamı 11 incide) 

Bey lerbeyl 
Vefalılar mağlOp vaziyete düşünce sertliğe başladılar 

Galatasaray baştan başa h§.kim oynadı 
ikinci küme şampiyo- Milli kümenin son oyununu yapan kesti. Osman yetişerek yakaladı. 

nU Oldu Galatasaray, Vefanın karşısında şu 
Dün Taksim stadında ikinci kadroyla yer aldı: 

küme klüpleri arasındaki lik maç 
larma devam edildi. Nuri Bosu -
tun hakemliği ile oynanan Bey -
lerbeyi • Demirspor müsabakası
nı Beylerbeyi takımı üstün bir 
oyundan sonra 1 - O kazanarak 
bugünün şampiyonu oldu. 

27 puvanla birinci olan Bey -
lcrbeyinden sonra, 23 puvanJa 
Anadoluhisarlılar ikinci, 21 pu -
vanla da Demirspor üçüncü ol • 
muştur. 

--0-

Barutgücü sahasında 
bugünkü maçlar 

Galatasaray: Osman • Faruk, Ad 
nan • lUusa, Riza, 1."usuf • Bedii, 
Sıı.lahaddin, Cemil, Buduri, Serafim. 

Vefa: Safa - Lütfi, Vahid - Se. 
fer, Jlakkı, Abdüş - Necib, Muhte. 
şcm, Ga:ıi, Sulhi, Şükrü. 

Hakem Feridun Kılıcın idaresin. 
de oyun tam 18 de Galata.sarayın 
bir hücumu ile başladı. Vefa ka
lesine kadar dayanan bu akını 

müdafiler kestiler. Mukabil bir hü
cuma geçmek istiyen Vefanın hücu_ 
mu da Galatasaray haf hattında ke 
siliyor. Oyun ilk anlarda seri de -
vam ediyor, her iki takım da kaI'§L 
lıklı hücumlar yapıyoralr. 

11 inci dakikada Ad.nanı geçen 
sağ açık kale önüne güzel bir orta 2-7-939 pazar günü Barut -

gücü sahasında yapılacak maç -
yapıyor. Sol için gol olabilecek çok 

lar: 
sıkı şütünü Faruk tam zamanında 

1 - Yedikule Gençler birliği -
Barutgücü A takımları, saat 17 ~n i}(@} fr@ıeçl}a 
de. .., ~ ~ ,_._ # 

2 - Ycdikule Gençler Birliği • H b • 
Barutgücü B takımları: saat 15 I a r ı ye 
de. 

- 0- • Beden terbiyesi kupası 
Galatasaray • Besıktas M t k b' . .1 ..... . 

Bir daha karşılaşam~yorl~r ın a a ırıncı ıgını 
Ankara, ı (Telefonla) - Gala kazandı 

tasa . y - Beşiktaş arasındaki ma Ankara, ·1 (Hususi) - Beden 
çın yapılmıyacağI hakkında evvel Terbiyesi Umum Müdürlüğü ta -
ce verdiğim haber teeyyüt etmek rafından milli küme haricinde 
tedir. Milli küme maçlarının baş kalan klüpler arasında tertip e _ 
langıcmda Galatasaray futbol ta- dilen müsabakalara bugün (dün) 
krmınm sahaya gelmemesi yüzün devam edildi. 
den hülçnen mağlUbiyetle neti - Harbiye ile Güneş beynindeki 
celenen bu maç hakkında Beden maçı Harbiyeliler 5 - 4 kazandı· 
Terb'iyesi Umum Direktörlüğün- lar. İkinci müsabakada Galata -
den Futbol Federasyonu Reisi saray sahaya gelmediğinden 

Ziya Ateşin reisliğinde Nüzhet Gençlerbirliği hükmen galip ad • 
Abbas, Ferit Karslr, Mithat Er • dedildi. 
kul ve Saim Seymenerden mü - Bu suretle sona eren müsaba
rekkep teknik heytei toplanarak kalarda Harbiye takımı birinci, 
ahkamı umum.iyeyi ve be~lmi· Gençlerbirliği de ikinci olmuş ol
lcl futbol kavaiclini nazarı itiba- du. Bu iki ekiple İstanbul ve tz. 
ra alarak maçın yapılmasına im. mir birincileri yakında Ankara _ 
kan görmemiştir. Verilen bu ka- da bir turnuva maçı yapacaklar 
rar İstanbul bölgesine bugün teb- ve bunun galibi kupayı alacak · 
liğ edilecektir. tır. 

1 ki takım ve Tzakemler maçtan ev ııel halkı seldmlıyorlar 

Milli küme puvan cetli 
Oyun galibiyet berabere mağllıbiyet attığı yediği puvan 

Galatasaray 14 11 3 43 19 35 
Ankaragücü 14 9 1 4 34 21 33 
Demirspor 12 8 2 2 32 15 30 
Fenerbahçe 13 6 2 5 29 22 2i 
Beşiktaş 12 7 1 4 30 14 27 
Vtfa 13 3 2 8 28 25 21 
Doğanapor 14 3 1 10 13 49 21 
Ateş 14 1 l 12 11 42 17 

Riza gerilerde, iki haftadır de -
vam eden silik oyunlarından birini 
gene tutturmuş, Salahaddin gerile
re çekilerek top çıkarmak için uğ. 
raşıyor. 

14 üncü dakikada Serafimin gü
zel bir ortasını, kaleci Safa çok da 
ha güzel bir plonjonla Cemilin ö. 
nünden kurtarıyor. 

Oyun fevkalade seri. Hiçbir ta -
rafta kat'i h3.ki.ıİı.iyet yok. Her iki 
taraf da biribirlerinin kalesine ini

yorlar. 
16 ıncı dakikada Serafimin 18 

içinde ve pek müsait vaziyette bu. 
lunan Bediinin önüne yolladığı to
pu Bedii kalenin çok üstünden dı

şarılara atıyor. 

Hakemlik bu değildir l 
İmzamı maç hikayesi sonunda o

kuyunca Galatasarayda vaktile oy
namş oldğum için hislerime mağ_ 
lüb olarak bu satırları yazdığıma 
zahib olmayınız. Yalnız objektif bir 
görüşle anlatıyorum. 

Galatasaray mıelıacimleri Vefa kalesi ö11ii11de 

Oyunun 21 inci dakikasında Be
dü sürdü, aradan yerden Cemilin ö_ 
nüne verd.i. Hemen kapıp ileriye a
tılan Cemil, bir muhacim için fam 
gol pozisyonunda olmasına rağmen 
kendisinden daha rahat olan Bu
duriye topu bıraktı. Buduri koşar 

vaziyette şüt çekmek üzere hazırla 
nırken arkadan çelme ile yüklenen 
Vefa müdafaası bir yanda BudurL 
yi, bir yanda Cemili yerlere scrd.i. 
En bilgisiz bir hakemin bile öttüre
ccği düdük Feridun Kılıcın ağzında 
kurudu. 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü n1erkez teşkilatında 

Mühim değişikli er 
yapıldı 

Federasyonlar dairesi kuruldu ve buranın 
başına Ziya Ateş getirildi 

Galatasarayın penaltıdan 
golü 
25 inci dakikada Serafimin bir 

korner atışında top Cemilin başın-

Ankaradan bildirildiğine göre, 
Beden Terbiyesi genel direktör. 
lüğü, merkez teşkilatının kam.un 
esasları dahilinde ve .daha küçük 

dan direklere vurarak Bediinin önü bir kadro ile tedviri !düşüncesiyle 
ne düşüyor. İkinci şilt müdafilerin yeni bir idare tarzı tesbit etmiştir. 
eline değiyor. Hakem bu sefer pe - Buna nazaran 6 federasyon şim
naltıyı öttürdü. Budurinin çok bil. dilik bir idare halinde birleştiril
gili şütü Vefa ağlarında. m!ştir. Mevcut ve halen mer'i bu· 

31 inci dakikada soldan inen bir lunanlarla ileride mer'iyet mevkii
' Vefa hücwnu avUa neticeleniyor. ne konacak nizamlara göre yürü. 

Galatasaray baştan itibaren dai- tülecek spor faaliyetinin idari ve 
ma soldan, hem de havadan hücum teknik işlerini (federasyonlar dai
sistemini tatbik ediyor. Halbuki hü resi,, başkanı i'dare edecek ve bu 
cumların .sağdan Bedii vasrtasiyle hususlarda genel direktörlÜ'k na-

(Devamı 11 incide) mına bölgelerle muhabere ve ev-

Ankara at yarışlarında hile mi 1 
Reisicumhur· 

koşusunu kazanan 
ata aşı yapılmış! 

Ankara, (Telefonla) - Anka- pılmış hayvan bu suretle şuuru -
ra.da yapılmakta olan ilkbahar at nu kaybederek müthiş bir sü -
yarışları geçen hafta sona ermiş. ratle yarışa iştirak ettirilmiş ve 
tir. Rivayete göre, geçen hafta neticede birinci olmuştur. 
ki Reisicumhur koşusu olan son Bu hal daha sonra diğer hay -
yarışta bir hileye baş vurulmuş van sahiplerinden bazı1armın na 
\'e 5500 lira mükafatı alarak ne- zarı dikkatini celbetmiş hayva -
ticeye müessir olunmak istenil - nın salyası yüksek ziraat ensti. 
miştir. tüsünde profesör Tevfiğc mua -

Hadisenin cereyan şekli şöyle yene ettirilmiş ve bu aşının ya -
anlatılmaktadır: pıldığı tesbit edilmiştir. 

Salih Temele ait Batnay adlı Yarış ıslah encümeni mes'ullcr 
hayvana Pavul isirı;Ii Alman cô· hakkında takibat yaptırmakta -
key tarafından Doteng a§ısı ya. dır. 

F cderasyonlar dairesi reisli(:in~ 

getirilen kıymetll idarecilerimiz· 
den: Ziya Ateş 

rak imza salahiyetini haiz olacak· 

};:erim Bükcy vekaleten), futbol 
(zat işleri müdürü B. Ziya Ateş 

vekaleten), mua,·ini (sicil şubesi 
müdürü B. Saim Seymener ve 
kfiletcn), güres ve boks {Yüzbaflı 
B. Tayyar Yalaz vekaleten,) bi 
siklet (B. Hüsnü Naili Yekaleten), 
Atıcılık (B. Hakkı Ugan), dağcı 
lık ve kış sporları (muallim İlyas 
Sınal vekaleten) eskrim ve jim -
r.astik (hariciye vekaleti memur· 

(Devamı 11 incide) 

lstanbul 

Dekatlon 
Birinciliğ i mlisabakala

rına dün baslandı • 
İstanbul atletizm ajanlığının 

tır. tertip ettiği İstanbul dekalton bi-
Saha ve tesisler dairesi, Bedı~n 

Terbiyesi kanunu hükümlerini ye 
rine getirmek üzere, teşkilat, ta. 
Iim ve terbiye, saha ve tesisler, 
spor malzemesi, teknik işleriyle 

meşgul olacaktır. 

rinciliğine dün Fcnerbahçe stadın. 
lda başlanmış, Beşiktaşlı Şerif, 

Fenerbahçeli Melih, Sudi üçtek, 
Galatasaraylı Suad ve Peradan A· 
gop, Serkis, iştirak etmistir. 

Yapılan 5 müsabakadan 100 
Sağlık dairesi her iki dairenin metrede en iyi dereceyi 11 le, u

faaliyetiyle yakından dakadar o-
1 
zunda 6.62 ile 400 de 54.4 le Me· 

lacaktır. Diğer şubeler eskisi gibi lih, güllede 11.35 le Beşiktaşlı Şc. 
işlerine devam edeceklerdir. \ rif, yüksekte 1.62 ile Javen k:ı· 

Son vaziyete göre, genel ltlirek- banmış, ilk günkü puvan tasnifi'1-
törlüğün kadrosunu genel direk· 1 ek 3089 puvanla Melih b:ı'?ta, 
tör ve sekreter haricinde, şu zc· ı' 2 715 puanla Şerif ikinci, '1.6 77 pu
vat teşkil etmektedir : anla Suad dör::lüncü, 2 5 7 8 pu<m-

Fedcrasyonlar dairesi l.ıaşkanı la Btilent lıeşinci, 2095 puanla S•ı 
vekili (zat i~leri müdürli Ziya A.1 di alttncı olmuştur. 
teş). Federasyonlar: 1 Müsabakalara l;ugün de <levnın 

Atletizm (Staclyom müdürü B. edilecektir. 
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YAZAN L. : Busch 36 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Arman seyyahı 

·ıiz siyaseti 
VlE 

Felakete vaktile ·mani olmadıkları için 
sihirbazlardan bir çoğu öldürülür Amerikalılar 

emniyeti, eski ana 
bulunmasına bağhdır 

Amerikalılara gore lngilterenin 
Avrupanın daiına parçalar halinde 

f\vrupayi birbirinden ayrı parçalar halinde muhafaza etmek icin 
1600 senesindenberi lngiliz kumandanları 11 harp yapmışlardır 

Şiiphcsiz bundaki keramet, hasta "P. 
ııın bu tehlikeli zahmetlere sokul· \ \ 
mak suretile vücudunu şiddetli bir 
aksülamele hazırlamış olmaktan ile

mangaların ayni insanlar olduğunu 
iddia ediyorsun!.. Biri yamyam ola

'l. .. rak, biri medeniyetin ba~ma geçrni~ 
/;j olan bu iki in:ıan arasında ne mUna

~;~~~~~~ 4" (!'. scbet vardır? Ve neden Avusturalya 

İngiltere, belki her zaman ol
duğu gibi, bugün gene dünya 
siyasetinde mühim bir rol oy· 
nuyor ve bugünkü dünya ha
diselerinde büyük mevkii var. 

Menşe itibariyle lngiliz olan, 
f.tkat baıka bir millet haline 
g.ircn Amerikahlarm, lngiliz 
ıııyascti hakkında ne düşün 
diiklcrini tamamiyle bilme • 
yiz. Bir çok meselelerde mü""ö
tcrek olduldnrını söylemeleri· 
ne rağmen, çok sıkı bir lngiliz· 
Amerikan dostluğu kurulmus 
değildir.. ~ 

A .k mcrı a, bazı noktalardan 
lngiliz siyasetini tcnkid, b:\Zı 
noktalardan da tns\•İp etmekte· 
dir. 

Bu İtibarla, Amerikanrn en 
büyük mecmualarından biri o. 
lan ''Fortune., de çıkan ve in· 
giliz siyaestini tahlil eden bir 
yazıyı nakletmeyi faydalı bul· 
duk. 

Avrupa sadece bir kıtadan ibu· 
ret clmuş olsaydı, şimdiye kad:u 
lıvnıpc:daki muhtelif milletler a· 
rasaında müşterek bir hayat tees. 
süs eder ve belki kuvvetli bir ku· 
tnandan arazinin büyük kısmını 
kendi idaresi altında toplardı. 

Fakat, Avrupanın bir de ingil 
tere denilen adası vardır. Bu ada 
hal-!r hürriyet ve müsavat fikir· 
leri ile beslenmiştir ve daima 
başlan idik yürümüşlerdir. Eğer 
Avrupanın imperyalist devletle· 
rin birinden birini tercih etm'!si 
lazım gelirse İngilizler Almanlar;: 
te. cih edilir. 

Pakat, hakikatte İngilizler Av· 
rupkya karşı daima münafık bir 
vaziye! takınmışlardır ki tarih ki· 
taplannda buna İngilterenin mü. 
vazen<'yi temin eden rolü derler. 

İngiltere bu siyaseti sayesinde, 
Avrupadaki en kuvvetli rakiple· 
1 inden kurtularak ticari ve sınai 
hüürriyetini muhafaza etmiştir. 

Sınai inkılap ıdevrini İngilizler 
açmıştır. İlk gıda macldel~ri 
fabrikası onlarındır. Diğer Av· 
rupa devletleri kendilerine pazar 
bulmak ihtiyacını hissetmiye baş· 
ladıkları zaman İngiltere artık hu 
ihtiyaçta olmadığını hissediyor
du. 

İngiltere, bir Avrupa birliği 
me;ıJana gelip, kendi .denizaşm 
menfaatlerinin tehlikeye düşme • 
s;nden daima endişe etmiştir. Bu 
endişe ile de İngilterenin müvaze· 
neyi temin edeı1 devlet aclamları 
ile Avrupanın istilacı adamlarr .da· 
İmi bir ihtildf içinde yaşamıştır. 
Avrupayı biribirinl:len ayrı parça· 
lar halinde muhafaza etmek icin 
lGOO senesindenberi İngiltere ku· 
mandanla:-ı 11 harp yapmıştır. 

Emniyeti eski ana Avrupanın 
ôaima parçalar halinde bulunma
sına bağlı olan İngiliz impara -
torluğu ş::phesiz insan azim v:: 
dehasının lbüyiık eserlerinden bi· 
ridir. Bu eseri ortaya getir~el< 

.. ıçın bir çok k i m s e 1 e r 
hattıistivada ölmüş. Şark çölle · 
rinde kör olmuş. denizlerde boğul· 
muştur. Fakat, İngiliz ah!akıinın 

temel taşı olan şeref ve !doğrulu· 
a inanan İngilizler tarihte bü -

~ün imparatorluk kuran devletl<e. 
rin en adili ve demokratiği olmuş· 
l ırdır. 

Askeri kuvvetin deniz kuvveti • 
n '! dayandıgı günlerde bir ad3 
r illetinin her iki yarım dünyada 
k. askeri noktalan kontrolü altın· 
< ı bulundurması gayritabii bir 
:~y d~:ildi. Nitekim, eskiden 1n
rnterc mü:ıtemlekelerinden altın 
::ılır, baskalarına dağıtırdı. Kü • 
'.~!• memleketler sermayeye muh· 

ri geliyor. 

Bu ak,iilfımel Iazımgeldiği dere-· ... _._.. ... 
taç iseler İngiltere onlara istedik· İngilterenin Sir Samuel Hoareu cc olduğu vakit hasta ekseriya kur· 

1 daki Uarramunga Avrupadaki Ge
~ ~ ran ileridir ki ve her cihetçe tek~· 

mül ederken, yan hayvan olarak 
kalmı~t!:-? 

!erini temin ederdi. ile Fransanın Pierre Lavalı Ha. tuluyor. Fakat te_adüfen fazla gel· ıt,? 
Fakat bugün Almanya ile İta!· beşistanı feda edivermenin en kes· diği vakit de biçare hasta sihirin : ıı."' 

ya altınsız da yaşamanın çaresini tirme yol olacağını aralarında ka kurbanı olarak öbür dünyaya goçüp 
buldular. Ndeta toprağı toplu iğ- rarlaştır.dıkları zaman haksız de· gider!.. .f 

1 ~te haklı görünecek böyle bir SU'" 

ale ancak bu kanunla cevap \"erebi· 
lirim: nenin ucu ile kazıyorlar ve ham ğillerdi. Fakat Afrika kolerası, Afrika ve

madde çıkarıyorlar. Bunun sebebi, İngiliz ve Fran- l)ası gibi müthiş salgı!) hac;talıkhı-
Faşist iktısatçılar, yalnız Al- ~ız hava kuvvetlerinin İtalyan ha· rın Bantulan da ziyaret ettiği mıdir ~ >Q 

Zira, A \1.!Sturalyada kalan Uarra• 
mungalar mütemadiyen tereddi et· 
mi~lerdir, Ayni ırkın çocukları olan 
gernanlar mütemadiyen tekamül et• 
mi5lerdir. Yani germanlar ayni in• 
san neslinin tekamül kabiliyeti an· 

manyada ve italyada faaliyet gös va kuvvetleri İngiliz ve Fransız değildir. Bu -algın hastalıklar za· , tf az-_,,,..~ 
terseleredi neticesi pek o kadar 

1 
harp gemilerine yardım için Al,. manında Bantularm düştükleri deh '. ,.,. #'ı 

fena olmıyacaktı. Fakat Bitler - denize açıldılar mı, Alman tayya· şet, son derecededir. Zira bütün kn· ~ ~ 
Musolini dünya pazarlarını istila releri Londra ve Paris üzerine hU- bileye cinler tarafından felaket yağ· 
ediyorlar. Hem de malı malhı cum edebilirlerdi. dığına hükmederek müthi5 bir tela· 
mübadele usulü tatbik ederek.. İngilizler, imparatorluklarının ~a dü~erlcr. 

Onun için, artık İngiltere diğer Londradan ta Hong Konga ka· O Yakit bu felakete vaktile mani• 

: zaya uğramamış soyunun ahfadr 
dırlar. 

miJletlerin pazarlarını kontrol al· dar havadan hücuma maruz kal:ı· olmadıkları için sihirbazlardan biri 
tında bulunduramıyor. bileceği düşünerek ihtiyatla hare. çoğu öldürülür .. Hastalar hu:m-.i 

Uarramungalar ise tekamül kabi• 
i lireti hamura uğramış ,.e tereddi 
l kabiliyetine istihale etmiş soyunuq 
1 ahfadıdırlar!.. Vakia İngiltere .donanması bu· ket etmenin doğru olacağını an- bir kulübeye ayrılır ve hepsi birden 

gün Alman, İtalyan ve Fransız ladılar. daha ölmeden at~ verilerek yakı- 1 

donanmalarının mecm·ıuna müsa· İtalya ile Almanyanın ispanya· İnsan kütlelerinin bu tekamül ka'" 
vi bir kuvvette. Fakat bombardı- yr. el atmasına, Çekoslova!<yanın lırlar!.. biliyetini öldüremez, yavaşlatan ve 
man tayyareleri ve tahtelbahirler 
bugün harp usullerini değiştirdi. 

Tayyarelere üstün bir kıymet 

verilmesi, halkın zannettiği gibi, 
bu en mükemmel silah oldu -
ğundan değil. Fakat bir harp ge. 
misi aşağı yukarı 40 milyon do· 
!ara çıkarken ve ancak dört sene 
de yapılırken mükemmel bir bo:n· 
bardıman tayyaresi 50 ita 100 
bin dolara maloluyor. 

Diğer taraftan, harp gemileri 
için ana vatan limanların.dan uzak· 
Ic:ştıkça tehlike artar. 

Bugün İngiltere donanması ile 
yeni bir şey kazanamaz. Fakat 
donanmasını kaybettiği gün her 
şeyi kaybetmiş demektir. Binaen· 
aleyh, İngiltere için mesele, baş. 

ka donanmaların memleketi işgal 
etmelerine mani olmak maksa'lı 

ile deniz üslerinde harp gemileri-
ni bulundurmaktır. 

1935 de, Habeş harbi başladığı 

ıaman İtalya, ingilterenin abluka, 
Milletler Cemiyetinin de zecri 
tedbirler tehdidine aldırış etmedi 

İngiliz kabinesi de kararlarının 
bir blöf olduğunu kabule mecbur 
kaldılar. Zira, İtalyan sahilleri· 
ni abluka etmek demek, İngiliz ge
milerini havadan bombarı.lımana 
deniz altından torpillenmiye m:ı· 

ruz bırakmak olacaktı. 
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. d ki Bu salgın hastalık Bantular iç:n 
1 

d 
parçalanmasına miısaa e etme e .. . ··ı· b. .1 t . 1 \d t I· . ya hız an ıran amil de yalnız iklim• 
İngilizler Akdeniz yakınlarına .e~ bu) u'" ır rn~sı :e tı.r. 1 e a ,a · !erdir, yani bu insan kütlelerinin de 
hakim olmak hususundaki eski bıle arasında muthış bır bozgun ° 1 Tarla fa çalıştığı milddclçc çom ,i.en tabiat muhiti §artlarıdır. 
sivasetlerinden ayrılmış gibi gö· lur. Bantulann bu sadlgm h~ tl:ıl~k. ;11,;ıı ( f.amba) d cnilcn usııl le sır-

J ı d h t" " İyi tabii muhitlere muhaceret et .. r ündüler. Fakat hakikatte İngil· arın e 5e 1 zamanın. a. reıs <.'rıııı tmda taşı)'011 Afrıkalı bir kadm. 
•" 1hi öldürdükleri \'akıdır.. me şansına mazhar olmuş insanla'" 

tere artık yalnız Avrupayı dü. rm tekamül kabiliyeti tabii muhit• 
Şünmeyi bırakmıştır. Sa{! kalanlar ölüleri hep bir ara· . t•d • . la ·akından tetkik 

.. .. 1 b"I • ıp 1 aı ınsan n ) !eri mütemadiyen tenbih etmiş, f~ İngiltere bugiin, Avrupayı ayn da yaktıJ...ian. butun rn 1 e çaeıır- ed ı ·· ·· d ı · · )arın küt 
.,; • 1 . • ı-ı· en er yeryuzun en ınsan na muhaceret şanslarına maruz kal 

ayn memleketler halinde b4lun· larını yıktıktan, reıs erını ~'t! 51 ır le halinde (tekamUI kabili'\.·eti) diye· 
l d b f 11\1. t 1 J mış insanlann ise tekamül kabiliye4 durmayı istemekle beraber, Uzak baz ar an .. u .. e.<m. ·e e manı 0 anı. ı- l>ileccl!imiz hu·m-.i bir kabiliyetleri 

ld d kt ~ tini gene fena tabii muhitlerinin Şarkta, Yakın Şarkta ve bir Av· yanlarını o ur u ·en sonra ora) ı oldug'hına varırlar. nu tekamül ka· 
ked ı şartlan öldünnüştür. rupa hududunda biriden patlaya· te:- er er: . biliyeti bakımından bütün iptidai 

cak bir hava, kara ve deniz harbi· Başka bır tarafa hıcret ederle~. O insanlar iki bü\·ük sınıfa ayrılıyor· Onun içindir ki medeniyet tarihi 
ne karşı hazır bulunmak lüzumu rada ciığer bir reic:le tekrar yeı•ıden \~ıı. Bunlardan· biri kütle halinde başdan ba;a bir muhaceret tarihin· 

olduğunu da düşünüyor. bir hayat kurarlar! yavaş veya süratle fakat tekamül den ibarettir. 
Zira, Almanya, İtalya ve Japon. Bantular bu korkunç hac:tahkla· rdcbı·ıeıl 1•11 anlardır. n·ıırerı' ise gene 

,., Ben, kati bir kanaatle bütün dün• 
ya fena bır usul tuttular: ingil· rm müthiş hatırac:ını hiçbir zaman; laitlc ha'TinC!e yavaş veya siiratle raya söylerim ki: 
tere kendi hayati menfaatleri bu- wuı•madıkları için aralarında her tereddi eden insanlardır. 
lunan bir hat üzerinde meşgul o- ne vakit ağır bir hasta olursa, ihti- l~tc bugün gerek Ac;ya ,.e gerek 
!urken bu devletlerden biri başka \•aten, sırf 0 korku yüzi.ınden, _has- Avrupada büyümüş ve mmaffak 
bir tarafta bir hadise çıkarıyor ·· tayı ekt:eriya tecrit etmektdıı!er. olmuş ırklar. büyük cemiyetler ha· 

Hin:listanda veya Arabistanda llac:tayı aile inin yanınd~n çıkarıp ime gelmiş olan milletler, pek eski 
bir isyan, Çinıde bir komünistlik kendi ailesinin c:iiratle lnırduklan zamanlarda yaşamı5 ayni kabilele 
rereyanı, ihtimali bir İngiliz baş· küçfık. husU<•i bir kulübeye yatırır· rin tekamül kabili} eti olan ne~illefr 
vekili endişeye düşürecek şey- Jar. Bu suretle, şüphe iz bilmeden. dir. Yani demek isterim ki, eğer 
l'!rdir. oldukça makul bir tedbir almış o- bana sorulursa ki, 

Büti.in zahiri görünLr:üne rağ • 
lurlar. _ Sen yeryüzünde (Gerınan) ır men, Çemberlayn siyasetinin ar-

S. urada ven.·üzündeki inc;anlarm kile Hindistan ormanlarında ya5ı· kasında bir plan var.dır. J 

Snn buhranlarda Kanada ve tekamül kabiliyeti bakımınclan dik· yan yarı zenci ~landa ırkının, Afri-
Avustralyanın, Orta Avrupaclaki kate değer bir ciheti bahs mevzuu ka cenubunda yaş:ıyan yarım yam· 

• etınek ı"ster·ım·. 1 vam Bantu ırkının \'e hatt·a· Avus· kavimlerin davası ugruna çarpış- J 

mıya itiraz etmeleri ihtimali mev· ı\\ uc:;turalya, .'\frika ve Ac:yada turalyada yaşıyan ve dunyanın 
( Deı•amı JO ımcıtda) ol un, (tabii kavimler) dediğimiz 

1 

hay\'ana en yakın ırkı olan l:ara· 

Eğer Avusturalya kıtası, arzın in~ 
:eıHiplan sıra~ında, bir ada halinde 
mahdut ve diğer dünya kıtalanndan 
pek uzak bir vaziyette kalmamı~ 

olsaydı, bugün o adaların yanık 

\'e çorak çöllerinde dönüp durmaJC 
ta \'e solup çürümekte olan lJrra'" 
mungalarda diğer feyizli ve bere
ketli iklimlerin hayat kuvvetlerini 
tasırdıkları kıtalara muhaceret ede 
rek bugün biiyük medeniyet mi)let• 
!erinden bi,r tanesini tc~kil etmiş o• 
lacaklardı! 

İ§te bu bakundan Afrika kıta• 

c:ında Bantular dikkate değer bit 
hususiyet gösterirler. Bu insanları 
vakmdan tanıyan bir Avrupalı bun 
İarm gayet çelimsiz ve mübhem bir 
tabiat ve iklim ortasında kalmış ol· 
malanna rai;'111en ruhlarında hassas 
ve hfıla uyanık bir tekamül kabiliye 
ti ya~akta olduğunu hayretle his 
seder. 

Bantular cenup .Afrikanm susuz 
bereketsiz, sıcak ve insanı yenilmez 
cesim tabiat muhitile adeta y:utuve· 
ren bu ülkelerinde, tabiate bir türlü 
mahkum olmamışlar, adeta ruhla· 
nnda kaynayan tekamül hızı daima 
kaynamakta bulunmuş ve muktedir 
olduklan tarafından kendilerini sa· 
ran tabiat devini derhal yıkmak 
kudreti göstermişlerdir. Mesela Ban 
tu cenubi Afrikanın diğer insanlan 
gibi kaya kovukları ve tabii ma~ara 
larında yaşamak mecburiyetine tes
lim olmamışlar, hfil:l hendesi ve sen 
bolik şekilleri Asya ve Avrupaya 
hakim olmuş bulunan mükemmel 
kubbe şeklinde kulübeler yaratmır 
)ardır. Bu kulübe!~de şekil, gayet 

hendesi, ahenkli ve bir Avnıpa mi· 
mannın kubbe .~illerinden farksıı 
derecede mükemmeldir. Fakat mal· 
zeme bittabi son derece aşa~lıktır.: 
Ot ve toprak! Bu d.a muhiti şartla
rın bir neti~ i olarak gayet tabii 

dir. 

Bantu etrafındaki tabit :muhitin 
kaba şartlan üstüne daima zekfi ka· 
bili~'etinin akic:lerini koyabilmiştir. 

(Denm.ı \'&?) 
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Kaplan hiçbir harekette bulunmamıştı. Yine 
öyle, hareketsiz ve müphem bir halde, harbci kadı
na bakıyordu. Molll, onun bu kadına böyle elik. 
kutle bakmasına. daha fazla tahammül edemedi. 
Kaplan onu göril.nce kendisine doğru gelmenti§, 
gUIUmsememifJtl. Onun gllzU ~imdi yalnız bu kadı
nı gBrUyordu ve bu kndına adetA. hnyran olmuetu. 

Son derece büyük bir hiddetle: 
- Ne düşünüyorsun? diye sordu, 
Kaplan, yavaş sesle: 
- Ne seni, ne onu, dedi. 
Molli: 
- Unuttun mu? diye lafa bn§ladr. 
Kaplnn onun sözünü kesti: 
- Hepsini unuttum, dedi, yalnız unutmadığım 

orr §ey var: Ben babnmın oğluyum ve çarpışmak 
için yaradılmışım, §ehirlcrin insanı çUrUten tembel 
hayatında yaşamak için değil! İ§te benim bildiğim 
bu kadar! 

Sesinde mahzun ve aE;11r bir ton vardı ki, Molll 
bunun neye delAlct ettiğini pek iyi bilirdi. Onun 
için, Kaplan, yanından uzaklıı.§ıp pencerenin önUne 
gittiği zamnn hiçbir harekette bulunmadı. İçinden 
tahammül edilmez bir şekilde taşan hiddete rağmen 
zayıf bir sesle: 

- Onu bana nasıl tercih ettin? demeye mu
vaffak oldu. 

Kaplan, birdenbire cevab verdi: 
- !nsnn karnımı intibah etmez, dedi, lntihab 

ettiği ııey, yaşayış tarzıdır. 

- Yaşayış tarzı mı? •. 
Kaplan kısaca ve inatçı bir halde: 
- Ne dcdimse odur, dedi. 
Kadın: 

- Ecdadımız ... diye lafa başladı. Fakat Mol. 
ll derhal onun sözilnU kesti: 

- Ortada yeni bir harb var, dedi. Ecdadı

nmda.n, imparatorluktan bahsetmekte ne fayda 
var! 

O zaman Kaplan: 
- Yeni bir harb mi? diye sorau. 
- Evet, diye bağırdı Molli. Müt.hlş bombar. 

dmıan tayyareleriyle, zırhlx kruvazörlerle, toplarla 
açılan bir harb! ..• 

Kadın, gururlu bir halle: 
- Benim adnmlarnnm da sili.hlan var, dedi: 

Kılıçlan, mızrakları ... 
- Eksilt olmasınlar! Acaba gökyUzilnden 

bombalar yağmaya bll-61aymca, şehirler bir iki 
saat zarfında harab olunca bunlar ne işe yarar! 

Kadın: 

- Sizin slhirlıazlığınızla, değil mi! diye bağır
dı. Ama, biliyor musun ben seni gebertirim, yapa-
mazsın ... 

Molll son derece btiyUk bir nefretle: 
- Mesele sihirbazlık meselesi değil, ahmak 

kadın! diye haykırdı. Mesele ilim, fen; bugtin her 
kesin bilmesi lAzmıgelen, dünyadaki yeni ei
hir kuvveti. Beni öldilrilrsen ne çıkar! Memleke
tin istikbali yine kurtulmuş olmaz ki! 

Sonra kocasına döndti: 
- Baksana, dedi, bu kadın dağdaki bu inine 

çekllınlş, dünyadan haberi yok! 
Kadın, biraz endişeye dU!JlllüştU. 

- Peki ama, dedi, söylediklerinize beni nasıl 
inanmaya. mecbur tutabilirsiniz? 

Moill cevab vermedi, tekrar kocasının yanma 
gitti, onun koca elini avuçlarının arasına aldı, 

Çeviren: VAHDET GÜLTEKiN 

göğsüne bastırdı. Fakat sanki ellerinin arasında 

soğuk ve sert bir taı, tutuyordu ve bu taş onun 
göğsilnU yaralıyordu. 

dı: 

Bununla beraber, yine azmi elinden bırakma. 

- Gel benimle beraber, dedi. 
Kaplan kımıldnmadı. 
Kadrn ona doğru i~ilmi§U, 
- Senin ve benim kanun ... 
Molli avuçlarının arasında ağır hissettiği eli 

bıraktı. 

- Senin int.ilıabm bu kadın mı? dedi. Adını 
yazmasını bile bilmlycn bu kadın ha! Oğullarının 

anası b5yle bir kadın mı olsun istiyorsun? 
Bunları yavaş yava§ ve cesaretle söylemeye 

ba§lamıştr, fakat birdenbire kan beynine sıçradığı
nı h!ssetti. Kulakları uğulduyordu. Kocasının U
'Eerine atıldı, omuzlarından yakaladı. 

- Nefret ediyorum eenden! diye haykırdı. 

Benden ba~ka bir kadm da aana erkek evl!d dUn. 
yaya getiremlyecck. 

Kaplan yavaş yavaş gülümsedi, Molllnin gözle
rinin içine bakarak: 

- Bana evlat yetiştirmeni milmkiln kılsam, 

dedi, kaleye gelir misin benimle beraber? 
Bu esnada öteki kadm, son derece bilyilk bir 

alakayla onlara doğru iğilmiş, konuştuklarmdan 

bir kelime knçırmak istemiyordu. 

Molll, hayır manasına başmı salladı ve: 
- Hiçbir hususta söz vermek istemem, dedi. 

Fakat sana bir erkek çocuk dünyaya getireceğime 
söz veriyorum. 

Kaplan'ın memnuniyetle gözleri parladı. Ke. 
derli yüzü ye.va§ yavaş gUldU. 

Molli kendi kendine bu adamı seveyim mi, 
nefret mi edeyim diye düşünüyordu. 

O zaman öteki kadın: 
- Bırakmam! git.miyecekain.iz ! diye haykırdı. 

Ne sen gideceksin, ne o! 
Molli: 

- Bizi burada tutamazsın! dedi. Ben buraya 
sihir kuvvetile geldiriı. 

Kadm korkuyla: 
- Nasıl sihir kuvveti? diye sordu. 
Molli, ra'.klbiiıin cehaletiyle alay etmek lııtiYor-

du: 
- lkl kanat taktım, geldim.. 
- İnanmam. 
- Bu sabah deniz kenarmdald kUçUk bir şe-

hirde, babamın evindeydim, Daha öğle olmadı, bu. 
radayım. Üç saat sonra tekrar orada olacağım. 

Sonra: 

- Bak şu kapıdan, dedi ve kapnıın iki kana
dını ardına kadar açtı. 

Tayyare, etrafına meraklılar toplanmış, kale. 
nin avlusundaydı. Pilot Molliyi görilnce motörU iş
Jettl. Öyle mUthil5 bir gtirilltil duyuldu ki tayya
renin etrafındaki meraklılar dağıldılar, kadın ye. 
rlnden sıçradr, gözleri korkudan dehgetle açılmıştı. 

Molli, tereddüd eder gibi duran kocuma: 
- Gel! gel! diye bağırdı, 

Sonra, birdenbire hatırına gelmiş gibi, ilave 
elti: 

- Gel, gidelim!. Sa.na ihtiyaç var. Japonlar 
geldi! 

(Devamı var) 
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- Bıliyor musunuz ki bu hayrnn Samson ile Da:Ua süratle avluyu 
1ar sızi itham ediyorlar! dedi. dolaştıktan sonra kulübenin önüne 

- Neyle? gelmişler, sabırsızlıkla efendilerini 
-- Bu sehrin merkez komiserliğin bekliyorlardı. Şmit kulüb~ye girdi. 

cte tercüman Ernest Stifelin kaybol-1 İçeride dört zabit vekili iskambil 
n-•• ı:ında c;uçlu bulunmakla... oynu) orlardı. 

- Stifcl mi? Kayboldu ha! Bütlin - Bugün yahut dün serseri bir 
şehir ahalisini sevindirecek bir ha • Fransız gördünüz mü? (Stifelin kı
ber.. Fakat benim bu kaybolu1la 1 ya[et değiştirdikten sonraki vaziyc
alakam ne? tini tarif etti) muhaklrnk bura)? 

- Onu en son defa ne zaman gör gelmiş olacak. 
dünüz.? Başına iş açmaktan çekinmek ar· 

- Sekiz ve belki de on tcş gün zusundan gelen kısa bir tereddüdu 
evvel gördüm. Bir sakata eziyet et-' müteakip zabit vekillerinden biri 
rnekle meşguldü. İğrenç serserinin 1 hafızasını toplamağa razı oldu: 
biri... - Evet dün gördüm efendim. Sa 
Şmit atıldı: at üçe doğru idi. Avlu kapısının ö· 
- Yalan söylüyorsunuz! Stifeli nünde, içeri R"İrmek istiyormuş gibi 

dün, yahut bugün, burada gördü- bir müddet dolaştı, sonra uzaklaştı. 
nüz. Bana hali garip göründü. 

Papaz sükOnetle: - Neden? 
- Köpeklerinizi tutunuz, dedi. - Bilmem, çehresi ve kılığı dik 

Beni parçalasalar, yahut onlar ge· katimi çekmişti herhalde .. 
bertilseler mesele halledilmiş olmaz. - Ne yapıyordu? 
Benimle konuşurken aldığımı edaya - Hiç bir şey .. Sivillere bakıyor· 
gelince, bu ancak sizi küçük düşü- du. İhtimal dilenecekti. 
rür. Şmit karar verdi: 

Mülazim Şmit Samson ile Dalila- - Evleri arayın. 
yı dışan çıkarttı ve kapı}, kapattı. Avlunun etrafındaki evler, asker· 
Sonra: ler tarafından basıldı. Korkudan 

- Bununla beraber Stifelin bura şaşıran e\' sakinleri yataklarından 

ya gelmiş olduğu muhakkak. çıkarıldı. 
- Olabilir. Hizmetçi kadın her- Araştırmalar inkisarı hayalle ne· 

gün saat bese doğru gider ve ben ticelendi. Küçücük beş evde genç ve 
ancak saat altıda eve dönerim. Se- sağlam hiçbir adam yoktu. Buralar
kiz gün kadar evvel, ben yokken da adam saklarunası mümkün ola
evdekilerin gidiş geli~ saatlerini pek mazdı. Bu evlerden sonuncusunun 
iyi bildiği anlaşılan aceleci bir hır- önünde Şmit bağladığı Samson ile 
sız buraya girmiş. Bu yazıhanenin Oalilanın zincirlerini çözdü. Ç.ok 
kilitli olan çekmesini kırarak çalr hiddetli idi, beyhude yere \-akit ka~ 
nacak eşya aramış ve burada yega· bettiğine sinirleniyordu. Kol saati· 
ne kıymetli ~Yolan eski bir madal· ne bakmak istedi, farkında olma 
ya koleksiyonunu almış. Bana söy- dan kırmıştı. Tekra~ eve girdi. 
lediklerinize bakarak bu adamın ,·a Evin yeg!ne s.ikini altmışlık bi• 
tandaşmız Stifel olduğuna hükme- l<.adıridı. Bir KOltwcfa otunnuş ha 
deceğim geliyor. Bulursanız ben de reketsiz duruyordu. Gözleri kapalı 
memnun olacağım. idi. Bir eli kalbi üzerinde takalluc-

lki zabit artık onu dinlemiyordu. etmişti. 
Haymın bir baş işareti üzerine, hiç Şmit seslendi: 
bir ~y söylemeksizin, çekildiler. - Saat kaç? 

Birinci mülazim, dar sokakta yü· İhtiyar Fransız kadını, ona cevaı:: 
rürken: veremiyecek halde görünüyordu. 

- Papazın söylediği akla yakın, Şmit gözlerile etrafta saati aradı. 
dedi. Duvar kenannda makinesi, zincire 

- Madalyalar meselesi değil mi: asılı bir sikletle işliyen büyük ve 
evet. dolap seklinde bir saate ilisti. Ma· 

- Şimdi ne yapmalı? kine ~at onda durmuştu. Vakit 
- Araştırmaya Şanzelizeden ifr herhalde daha geçti. 

haren devam edelim. - Ba~a saatiniz yok mu? 
Bir çeyrek saat sonra köpeklerin Birden vaziyeti kavradı. İhtiyar 

peşinden, ortasında bir nalbant dük kadın korku ve endise ile titriyor 
kanı bulunan büyük bir avluya gir· 1özlerini büyük saatin dolabındaı 
füer. Solda bir ahır bulunduğu ge· :ırıramıyordu. Alman söylenedi: 
len seslerden anlaşılı}'Ordu. Pence - Saat ben içeri girdiğ=m sırad~ 
relerinden ışık görünen bir kulübe !urmuş. Neden acaba? 
de birkaç Almanın bağınp çağırdıki İhtiyatlı davranmak için düdül 
!arı duyuluyordu. 1 ;alarak yardım istedi ve 5aate do~ 
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:u yiirüyerek dolabı açtı. Yi 
annda kadar, sarı~m. kork 
!ÖZieri biıyürnüş biri ile burun 
.una geldi. Almanlar gelmede 
. el bürünerek döşeme üzerinde 
tığı yorganı, saat dolabının i 
: ücudunun boş bıraktığı ye 
!oldurmuş. zavallıyı nefes ala 
.:ak bir hale getirmişti. Saat 
ıesinin demirden sikletini 
;inciri iki eliyle tutmu~tu. Eğ 
-emeseydi onu sap-a"t rengile t 

.unda bir mumyaya benzet 
nümkündü. 

Haym, peşinde birkaç asker 
1u halde. koşarak geldi. 
Şmit homurdandı: 

- Çık oradan!.. İngiliz misin 
Saat dolabındaki genç, cevap 

jj: 

- Evet. 
Hayın ihtiyar kadına bit 

.ıöylendi: 
- Bu işin sana nere mal ola 

nı görürsün! 

Kadının aylardanberi korkt 
~ndişeden uykularını kaçıran 

3e nihayet bUlmu tu. Bununla 
raber gülümser gibi bir hali y 
:elakete hazırlanmış ve onu te 
'.{ülle kabul etmiş olması:!an 
jelmiyordu. Uzun müddet de\ 
eden bir endişe devresini müte 
rtelen son, ne kadar felaketli ol 
olsun, artık bir i~ence halini a 
olan bekleyişe müreccahtcr. 

İngiliz mırıldandı: 
-Anne! 

Delikanlı da kendisini top! 
tı. Kollarile ihtiyar kadrnı kuca 
dı. Onu, anlayan fakat me 
anlatanuyan bir köpek beceriks 
ğile okşıyarak minnettarlığını i 
~tmek istedi. Almanlar kımılda 
:lan bu sahneyi Sıe}Tediyorlardr. 

Hayın daha az sert bir sesle: 
- Madam, dedi, sanırım ki 

mak bilmiyorsunuz. Bu itibarla 
1asıl bir ceza beklediğinin farkı . 
jeğilsiniz. 

Kadın ona döndü. Masmavi 
'erinde derin bir teslimiyet oku 
yordu. Kendisini müdafaa e 
3rzusunda değildi. Tatlı bir ses 

- Biliyordum efendim dedi. 
kat cephede benim de bir torun 
:ar. Ben, ona felaket zamanları 
vapılmaMm istediğim gibi, har 
•ttim. 

Ilaym emretti: 
- Bu kadın!a lngilizi götürü 

Avluya döndükleri zaman iki 
it ne~~1crini elde etmi~lerdi. Ha) 

( Dcnnu var) 
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Necla öfkesinden boğulacak gibi oldu 
ve öfkeli öfkeli itiraz etti: 

- Sen de fazla ileriye gidiyorsun BehL 
re.. Sana yardım etmek isterdim. Fakat 
bir arkadaşa yardım edeceğim diye bir 
bas}<asını aldatıp atrzmdan söz almağa 
çalışmayı da doğru bulmuyorum. 

- Bu işin fena bir tarafı yok ki Nec
~ ıa .. Bir arkadaşına yardım edeceksin işte 

bu kadar. 
- Fakat bu işi becereceğimden emin de
ğilim ki. 

- istersen şeytan gibi becerirsin. Bir 
erkekle nasıl konuşUlacağmı aklıselimin 
sana öğretir. 

- Erkeklerle uzun uzadıya konu~mağa 
hiç alı~m değilim .. 

- Olabilir, fakat hatırım için ~ihat

la konuşrnağı bir defa denersin, olur bi -
ter •. Hem vallahi mahsus yapıyorsun ~e~ 
HL Çtinkü sen o) le şeytan bir c:~; in ki 
• Tihadm ruhu bile duymadan i::.tedikle _ 
rini tamamiyle oğrenebilirsin. 

• "ecla cc..ap \ermedi Bu teklif hoşun::ı 
gitmemişti \akıa .. Fal.at bu ; üzden ar
kadaşile gücenmek de i temiyordu. t:zun 
uzun düşündü . Sonra öfkeli öfkeli: 

- Bu sefer de dediğin ol un Behire. de. 
di. Bakalım bir defa tecrübe edelim. 
Behire SC'\incinden Neclfinm boynuna 

-
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Nakleden: MUZAFFER ESEN 
atıldı. Necla bu coşkun tayzikten kurtul
mak için Behircyi iterek: 

- Hadi oradan şımarık yaramaz, dedi. 
Söz verdim artık. Bu husu~ta elimden ge· 
leni yaparım. Fakat açıl,ça Sôyliye} im. 
Nihattan şüphelenmekte haksız ın .. Be -
nim de böyle bir ni~anlım cLaydı, emin 
ol bö) le tereddütlere d~i~m::z , on'Jnla der. 
hal evlenirdim. 

Hiç de öyle değil, Nec'a. Sen de be
nim yerim•le ol an aym tc:-e:l:lüt d:ı.!:i!:a. 

tarını ) aşardın. 
- Hiç tereddiit etme·!im cliyon·m "~

ra ... Onu se\·m~de i ·tif a ed~:. rfüel "Ö::
ler. güıel ha-e!:etlcrle c:mıa tı d·ra. O• u
elimden a'mak i tiyenleri pa .. çnlavacak 
kadar va'1~ileşirdim bi'e. Fa'c~t bütün a • 
kada'1larım bu işte benim gibi dü~ünmu· 
yorlar. Hazır e'e geçmi~ ni :ı:ıh':ın bile 
bir takım çocukça tecrübelere tabi tutu
yorl:tr. 

Necla bu siizlcri söylerken çok sami· 
miydi, muaheze etmiyor. darılmıror, "a
dece fikrini anlatıyordu. İçten gelen se i
nin hu ııö.:leri iyi kar~ı'amak lazımge!dı · 

ğini hatırlatan bir ahengi 'ardı . 
Behire biıtün bunlara ce\•ap o:a .. ak ko

lunu a kadaczırıın boynuna doladı. ikı } a
nal:rınJan öptü. gü1erek: 

- Sen ne iri a~ka:.laşc:ın se,·gili Ne::·a. 
d~ii. Herkesi azarlar ın ama hu aı:arla 

ma yü:-e'{ten ge!m~z. s~rıin ı.a·'ar temi.: 
kalbli a ka:la-; r:o!.: :ız bulu·ı:ır. Sa'ıi öy· 
lüyo;um Nec·eı, ~a·1a üyle gc:ivor ki el~ 

ni:::de birisidn be~ .tl~l'rrul".'t ıtö:.-:e:ı. o:ıu 
kurta~m;;ık içln h~m~, d::!41İ::e atxlırsm, o 
kadar merhametli in!. 

- Annen, baban ~J olc:aydı Dehiıf". 

ne kadar yah·arsan bu İ"E? ra:::ı olmazd·m 
ama kim-csizliğine acıdım. 

- Sen de olmac:aydm Neclt\, ben hayat
ta tamamile yalnız k:ılırdım. Bu ökı;üz 

\'arhğımda sen bir akrabadan daha çok 
kı} metlisin. 
Ncc'ayı hcyecanbndırmak için bu ka· 

darı kafiydı: 

- Anlarlık i~te ... Buıün beni niç'n ara 
<lığın malum olclu .. İşin dli:meEcycli kırk 
yıl hatm .. "llı bile ormazdın, fal:at ic:tedi
ğini de yaptırdın .. Artık içın rahat et-
mi~tir. , 

Ş"m..ii Behireı.in içi tamam;•e rahat~ı. 

Çüni,ü ı .ec·n na·ıl o!ur,.,a olsun bir ipur.~ı 
ya1caıayacnnn:lan emindi ve b11 işin bit· 
m~ irıi rahat rahat b:::,liyebili:·di. O:mn 
için ee:1ircn•n duda'cl:ınnda u::a!~ ve f:ıtlı 

1 ir rü~·ayı ha~ır·aynnbra ma:ı uc; ~üz~I 

hir teb~csüm çiç2lde:ıdi. Eir t~adüf, ;\ec· 
lanın Behire ta:-afmdan ''erilmiş \'azi
feyi yapm'.l mı çok kolayJac:tırcit. 

Erte.,i ı;!;Ün Nihat. otomobille evin önün 
de:ı gt>çerken benzin almak için deponun 
öniınde durmu5tu. Neci~ da yabani kır 

çiçekleri toplamı,, eve dönüyordu. içe 
ye girmeden ba5ını eğerek Nihadı selA 
ladı. Delikanlı bu selama nazikftne it\ 
bele etti: ve: 

- İşiniz yoksa NeclA hanım, dedi; s 
biraz arabamla gezdireyim. Akşam · 
deniz kıyısında bir parça dolaşmak fe 
olmaz herhalde ... Sonra da tekrar sizi 
vini:e getiririm. 

- Teklifinizi St\'İnçle kabul 
Fakat sizi rahatsız edeceğimden korkuy 
d.um. 

ı . c>c' a. Dehi reye ettil'ri \ aadi hatırlıy 
rak. da.'ıa fa:!a n:ız'aıım:ı:iı.. Arabay 
yerle-~ti. Sahile dolY-u indiler, güzel ma 
zara·ı kü;ük ve mütevazi bir kır kahv 
sinin öntı.1den ~eçerken Nihat tabiat ka 
şı3I:ı:h bi::a: cturm:ılannı te~;lif etti. 
tc:::::ı1·ild:: ~c'1~ m:i 1!:ıdisle i.,te.:liği ~;' 

k~m·c:ımıyac::ı~rnı anlayan NeclA, bun 
ela p';i C::?di. 

Ka11\"eve oturdu:ar. sıc:ık yaz gün'eri 
c'.?:ı, D:>ğaır'l serin rüıgc\rl:ınndan, den 
bnyo1:ırından bah~ederek haratta c:aad 
tin ~artlarına kadar dayandı. Necil de 
hal mak.ada girmek için bu fırsatı ka 
çınnadı. 

- Herhalde çok mesutsunuz Nihat be) 
Güzel ni~anhmz var.. Yakınlarda Be 
bireri gördünüz mü? (Dev.mı var) 
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HABERiN TARiHi ROMANI: 38 Yazan: Muzaffer Muhittin 

işte bu harita1Jla definelerin Gizli fedokôrlık 
bulunabileceğini keşfetmişti Çeviren: SUAT DERViŞ 

- Devletlüm! dedi. Bu adam ga- Evet, ben biltUn kuvvetimle bu çıktan açığa veya bizzat bu işle (Dünkü ıayıda~ devam) ben ortadan kalkacak olursam lf-
yet zeki ve eeytanat sahibi bir ke. defineler meselesi) le uğraşmaya meggul olabilmesine ihtimal de yok- Genç kadın ayağa kalkmıştı. !aslarına sebep olduğum insanlar 
feredir!, Elindeki hakiki tablodaki azmettim. Arzu ve tenezzül eder • tu. Ateş gibi yanan, zavallı gözleri belki sana karşı daha müsamaha-
işa.retlerden definelerin bulunduğu Jerae kendileriyle elbirliği etmeye Binaenaleyh bu kadar talii açıl- le ona bakıyordu. Daha yavaş bir :<ar olurlar!,, 
yerin ayın 25 senede bir gökte ala- hazırım. mış bulunduktan sonra uzun boylu sesle ilave etti: Ve bu mektubun ~aşkınlığın-
cağı ''aziyete göre tanzim edildi- Selçuk emiri, bunu söyllyerek, düşünmeden doğrudan doğruya işin - Ben hi~ evlenmiyeceğim, dan kurtulmadan ertesi gün gelen 
ğln! meydana çıkarmış!. Bu tablo gimdiden hUkilmdar olmug, tahtına içine girmeyi ve herkesten evvel Kland, anlıyor musunuz? Hiç ev- bir telgrafla kocasının bir kalb 
ti rin ze deki ~aretıer o .suretle ya _ çıkml§, definelere sahib olmuş gi- bu dcfinelere ııahib olmayı kat'iy - lenmiyeceğim .• Beni yalnız bırakı sektesinden ölmüş olduğunu öğ. 
Pılınıştır ki ay 25 senede değişen bi gayet mağrur bir tavırla bir el yen gözüne koydu. nız !. ı• renmişti. 
vaziyetile bu tabloya aksettiği za- işraeti yaparak genç papasa artık Ancak genç papasın bu kaıdar is_ - Kocanızı bu kadar çok sev- Helenin bu felaketten sonra ye-
~an kendiliğinden ve gölgesinden çekilebileceğini işaret etmişti. Genç tical etmekte pek de haklı olduğu- mi~ olduğunuzu hiç zannetmiyor., gane düşüncesi, ~ümkün ol:luğu 
hır harita §ekli meydana gelmekte. papas yerlere kadar eğilerek mağ- nu anlamıştı, zira definelerin bütün dıım. i kadar çocuklarının üstüne düşen 
dir! .. lşte bu haritayla definelerin rur Selçuk emtrini selamladı: esrarrnı nihayet ııalletmcye muvaf- - Susunuz .. rica ederim. bu rezaletten onları bir müddet 
Yeri bulunabileceğini kegfetmi§tir. - Ferman ıultannnındır!.. fak olduğu anlaşılan Gregorius ib- ikisinin arasın girmiı olan öl- olsun kurtarmaktı. Bu felaketten 

Selfu emiri birdenbire adeti a- Diye gayet terbiyeli bir cevabla lisi şerirane emellerinin mükAfatı. mü~ kocasının hayali, siyah bir herkesin mümkün olduğu kadar 
lıklaşnııg bir halde genç papası din hemen çekilip gitmişti. nı elde etmek üzereydi. perde gibi, onları biribirinden a. geç haberdar olması lazımdı 1 
lenıekteydl Define planının bu şe- Selçuk emtri papas kıyafetli Eğer genç papasın anlattlğı doğ. yırmıştı. Bunun için ne yapmak lazımsa 
kilde konmuş olmasını harikullde meçhul adam çekilip gittikten son- nıysa ayın ayazmadan aşırılmııs o- * * * yaptı. Elinden ne kaldıysa bu iı-
buluyordu: ra uzun müddet olduğu yerde kal. lan tablo üzerine dü§en gölgesile Helen mendiliyle ağzını ört - ler için ortaya koymuştu. 

Tabloya işaretler yapılmıı ve o dı. Gayet tefekkUra't içine dalmrı definelerin ke§fedileceği güne pek mü§, hıçkırıklarını tutmağa uğ· Bernar Serraz bir gün ona: 
anda ayın bu işaretler üzerine dil. bir haldeydi. az kalmıştı. raııyordu. Şimdi kendi kendine - Madam, demişti. İşlerin tes. 
§en gölgesi harita ittihaz edilmigti Bir rüyasının hiç beklemediği bir Onun için kendisi milcadele)i kı- bahçedey:li. Artık kuvvetinin kal viyesiyle meşgulü:n. Herşeyi dü-
ki bu usul §ilphesiz harikul•de bir d b' d b' h k"k t ld ğ ~ an a ır en ıre a ı a o u unu saca, en kısa yoldan, ukerce yap- madığını hissediyordu. Kland:-ı zeltmeğe uğraşı7ornn, Siz müs-aeydi, .. 

goren bir adam gibi gözlerine ina- mağa mecburdu. Bir aralık -mesele. reddetmiş olduğu için kederi bü- terih olunuz ve kendinizi hiç üz-
Alık alık genç papasın yüzüne namıyor gibiydi. yi olduğu gı"bi hünkar Osmana aç _ yüktü. Daha fazla bu komedya- meyiniz. Ben her şeyi biliyorum!. 

bakıyordu. 
O gayet mahirane entrikalar c;e - mayı ve kendiaini bu suretle tahrik yı oynamağa devam edemiyeceği- Demişti. Bernar Serraz genç 

Genç papas birdenbire omuzlan- virmek paha.sına hünklr Osmanrn ederek şu Gregorius mel'unu üze- ni anlıyordu. kadın.dan biraz daha evinin bütçe· 
uı Bilkti: yanma misafir olarak izam edilme- • · k · · • H • b 

t rine bir sefer yaptırarak her ge)i Artık bu üzücü vaziyet meyda. sını ısmasınr ıstemıştı. epsı u 
- ete, dedi ,ayın, definelerin ye muvaffak olmamıı mıydı? Hlln • 

han+-- kahır \'e kuvvetlı;ı elde etme)i dil- na çıkmalıydı! Nasıl olsa hakikati kadar .• 
'-<Ulmı kendiliğinden meydana çı klr Osmanla bu teması bu kadar · • ·k ka ğı §llndü. Fakat hünkar Osmanın işi herkes ö.,arenecek .değil miydi? Helen büyük bir Umıtsızlı ve 

raca bu tarih tam yedi gün arzu etmesi hünklnn şan ve !JÖhre-
sonr ög·rendikten sonra defineleri kendi- Duilug·unun ilk gu .. nlerinde gös heyecan içinde, kocasının eline bı. 

a geliyor! Onun için Gregorius ti etrafa yayılmıı olan bUyük mu - • 
lnel' sine hedi'-·e etmiyecegı·· de --ikardı. terdig~i cesaret ve enerJ·iyi artık rakılmış olan büyük bir parayı sa-. unu bu esrarı bilen doksanlık vaffakıyetleri değil miydi?.. J ..,, 

ihtivar hir ı .. te bu sebeblerledir ki haris gösteremiyecekti. Kland'ın gidici hibinin gelip isteyeceği günü bek-
~ J ı ze lediği gibi definelerle O Osmanın bu muvaffakıyetleri '" s 

U"'-• h Selruk emlri Malik Kodur, o ...ıın, onu berbat etmiıtti. Kocasının ölü liyordu. işte o zaman kıyamet ko-
o• .. .,an erkese blilın saçmakta • ve büyük sergüzeştleri arasına ka- "' 6 .. :ı 

dır... tqıp beslediği emel ve ihtiraslanna hileyle hareket etme)i tercih ede • münün asıl sebebini nasıl olmuı pacaktı .. Her şey meydana ç.ıka -

Genç papas kıyafetli meçhul a _ yol açabilecek bir fırsat çıkacağını rek zihninde baait ve küçük bir ta şimdiye kadar herkesten sakla- caktı. 
damın verdiği bu izahat Selçuk E. ummaktan haklı çıkmam!§ mıydı? p!An kararlagtınyordu: Hünkar Os yabilmişti? • Bu vaziyette iken Kland ile ev. 
lllirini bir taraftan hayretlere boğ- lııte, akıl ve hayalinden hiçbir manın bir fırsatını düşürerek, iz. Kocası az bir müddet için bir lenmesine imkan var mıyı? Ona 
nıuş, fakat diğer taraftan da fev. zaman geçiremiyeceği bir tesadüf. nini alacak ve adamlariyle ııu 1z- iş seyahatine çıkmış bulunuyor - hakikati itiraf da edemezdi. Bu 
k~lide iimitlendirmi.§ti. Zira işte ye le Bitinya krallarının defineleri,$'{- nik hakimi Gregorun ziyaretine gi- du. İşte o günlerde ondan bir mek onu kaybetmek demekti. Kland 
nıden oturduğu yerde tesadüf onun bi•bütün civar tekfurları, hikim- decekti. tunp almıştı. Bu mektupta kocası tıpkı ailesi gibi idi. Rezaletten 
~ağına defineleı: .hakkındaki bU - led ve beyleri arasında- ötedenbtti Fakat, bir heba.ne uydurup, bu ona herşeyi itiraf etmitti: O <Ste- korkardı. Bu vaziyette onunla ev-

n nıalllmatı gelirivermi§ti. bir masal gibi söylenip duran göz Gregor mel'un unun sarayına Ani bir den beri kumar müptelası idi!. lenmiyeceği mahakkaktı 1 • 
Genç papas Selçuk emirinin dal- kamaştırıcı bir servetin biltiln esra- baskın yapacak, tabloyu elde ede- Bunu şimdiye kadar kanımdan * * .,. 

gnı bir halde dligilnüşilne ve alnm. t'mı öğrenmiı bulunuyordu. cekti. saklamağa muvaffak olmu§tu 1 Helen bu akfam yemek yeye-
da hafi! terler birikmeye başlama- Genç papasın kat'iyyen doğruyu Eğer tabolyu elde etlikten sonra Bu mektupta: 'Helen, diye ya- medi. 
sına gayet mtistehzi bir tebessüm. söylediğine ve ,u İznik hlkimi ol. definelerin planını ne suretle mey. zıyordu. Gene oynadım .. Ben öte- Bir mUddet bahçede dotaıtıktan 
le bakıyordu. Birdenbire bulunduğu duğunu öğrendiği Gregorius ismin- dana çıkaracağı noktasını da kendi. denberi senden gizli kumar oyna. sonra, gene kocasının yazıhanesi
Yerde ''aziyetin tehlikesini hatır- deki şeytan herife karıı büyük bir si halledemezse o vakit gizliden giz- maktayım. Bu bende menhus bir ne girdi. Masanın üstündeki lam· 
Janıq gibi telişla: rol oynamakta olduğuna tamamı- liye bu işle sıkı sıkıya uğraştığını iptila idi.. Kumari:la herşeyi kay- bayı yakar yakmaz önünde duran 

- Sultanım? dedi. Ortalık ağa - le kani bulunuyordu. gördliğil Mirayla ve bilhassa mU - bettiml Kendi servetimi, senin açık bir mektup nazarı dikkatini 
.tJyor!.. Irnicniz gitmeli)im. Hiç Fakat ne olursa olsun bir mai - nasebetini yakından bildiği Afro - servetini, y:ızıhanemi, itlerimi, çekti.. 
Vaktim kalmadı. İşte devletlfı hu _ yet uşağı nihayet ne yapabilirdi? diti ile derhal el birliği edecekti. velhasıl bugün hiçbir şeyim kal- Bu mektup birinci katip Berna. 
zurunuza. meseleyi arzettim. Şimdi Efendisi olan Mirayrn ise esasen a. (Devamı var) madı. Hepimiz mahvolduk. Eğer ra hitaben yazılmıştı. 

Genç kadın bu utırları hayret" 
le okudu: "Yollamış olduğunuz 

elli bin franğı aldım. Çok teıek
kür ederim.,, 

Nasıl oluyor da Bernar Serraz, 
bu aı:lamın parasın ıiade etmiı bu 
lunuyordu? Mademki mevcut ıbü
tün paraları kocası kumarda kar 
bemişti. Demek! .. Birden arkasın. 
.da şu sözleri duydu: 

- Ah .. Siz misiniz madam?. Ge"' 
cenin bu saatinde yazıhaneye ge .. 
lcce~inizi tahmin etmemiştim. 

- Evet benim mösyö Serraz .... 
bunu ..... 

Sözünü ikmal etmeğc muvaffak 
olamıyan genç kadın, mektubu 
titreyen eliyle Serraza doğru uat• 
mıştı: 

- Ey ne olmuş? Bu mektup ba· 
na aittir, maldam.. 

Genç adam, Helene soğuk ve 
sakin gözlerle bakıyordu. Birden 
o keskin gözlerin bakışı değiıiver. 
di. Dumanlandı ve sıcaklaştı. 
Şimdi Bernar yere bakıyordu. 
Genç kadın ellerini uğuştura • 

rak : 

- Bunu nasıl yapabildiniz?. ••• 
dedi .. Hiç para kalmamıştr .• 

- O zamandanbcri başhlan 

buraya para bıraktı. madam .. 
Bu sözleri söylerken başını 

kaldırıp genç kadına bakamıyor
du. Buna cesareti yoktu. Çünkü 
Bernar'ın gözleri yalan söylemeğe 
muktedir değildi. Birden Helen 
her şeyi anladı. Şimdiye kadar ne· 
den hala herşeyin meydana çıkma· 
mış olduğunu da anlıyordu. De. 
mek ne zamandanberi Bernar ken 
di parasiyle tehlikenin önüne ge• 
çiyo ve ona bir şey söylemiyor
du! Nasıl olmuş ta şimdiye kadar 
Bcrnarın aşkını hissetmemiıti ?. 

- Hayır .• Hayır .• Funu yapma
nalıydınız !. 

Diye mınldanıyord ı. Bi11:ien 
Berııar onun bileklerinden tuttu , 
Ve heyecanından titreyen bir 
sesle: 

- Bunu sizden gizlemek isti • 
yordum, diye mmldandı . Fakat 

(Lütfen sayfayı çeviriııizJ. 
~ e!end· un devletlfı Miraya ne cevab ~~-------------------------------------------------------------------iötllreyhn? .. 

Selçuk Emin genç papasın yUzU-
~ tereddUdle bakıyordu. Evvell 

1 
lııi ~n ziyade işgal etmekte o. 

an ıu mesele.}i sordu: 
- Acaba hünkar Osman bu me

seleu· bili Jı Yor mu? Muhterem efen -
din Miray meseleyi kendilerine aç. 
nuş mıdır? 

Genç Papas başıyla red işareti 
Yaptı: 

t - Hayır! dedi. Bunun için çok 
erecıdtidlere dUşmilştilr Fakat aç. 
nıarn · .. ayı muvafık bulmuştur. Çünkil 
hunkann b . ka u nevi ışlerden ve entri-

lardan hiç hoglanmadığını bilir. 

~en htinkA.r artık hayli ihtiyar_ 
lllnış bulunuyor! .. 

Selçuk emirl titredi. lşte kendisi de 
.ihtiyarlamak Uzereydi. Bir gün 0 • 

nun hakkında da bu sözü kullana -
Cak)ardı. 

H&lbuki 0 vakte kadar gönlünde 
beslediği parlak emellere, yüksek 
muradlara kaVlJ3muı olmaııı lazım -
dı. 

Kader onun önUne işte böyle 
muhteşem bir imkan çıkarmıştı 

Hiçbir §eyden yılmak.sızın bu. de
fineleri eline geçirmeğe içinden bir 
defa daha yemin etti. Sonra per _ 

vasız bir halde birdenbire batını 
kaldırdı: 

- Genç adam! dedi. Bana verdi.. 
ğin izahat sebebiyle ııana ınUteeek
klrim!. Bu borcumu ilerde arzu e
dersen aenl hizmetime en Yilksek 
bir rütbe ile alarak ödiyeeeğim ! Zi 

ra sen çok akıllı, tedbir a§in& ve aa 
dık bir adama benziyorsun! Muhte
rem ve kahraman efendin Miraya 
F"lamıanmı ve §ilkranlanmı götür. 
Tarafımdan eu cevabı verebilirain~ 

xı 

c le plat creux [a pomme ı 37. A: dle Platte (al!ı Braten-, 
de terre] Fleisch-, oder Gemüse-

S~. 1: the diah platte) 
a the pudding dish 
b the vegetable diııh (the 

comer dish) 
c the potato dish (the 

comer dish) 
M. A: die SchUssel 

!:6. 

S6. 

a di~ Kompottschüssel 
b die Gemilseschüssel 
c die KartoffelschUsscl 

n:REYAGI TAB\GI (ka-
bı) f Brl(lkada "la brur. 
riiore" ,eklinde de kullanı

lır] 

F: le beurrier (en Bel -
gique aussi la beurriere) 

36. 1: the butter dish 
36. A: die Butterglocke (But-

terdose) 

S'T. BtiYVK TABAK (kızart. 

ma et n sebze ta.batı) 
87. F: le plat (le plat a rôtl, 

a viande, a legumes) 
S"l. l: the platter or dish (lor j 

the rout. p.me, ete.) 

18' 

S8. SEBZE KAŞJGI 
S8. F: la culller (la cuillere) 

a legume 
S8. t: the (vegetable) table-

spoon 
S8. A: der Gemilselöffcl 

39. PATATES KAŞIGI 
S9. f<': la cuiller (la cuillerc) 

a pomme de terre 
89. 1: the (potato) table -

spoon 
39. A: der Kartoffelöffel 

40. EKMEK TABAGI (sepc· 
ti) 

1 a ekmek dilimleri 
40. F: la corbellle a pain 

a les tranches f. de pain 
40. t: the bread basket (the 

roll basket) 
a the sllcf; of bread 

40. A: das Brotkörbchen (Sem
melkörbchen) 
a die Brotschnitte 

PLA.'i'Ş 28 • 21 

a die Gabel 
b das Messer auf der 

Messerbank 

1. (a, b) BAUK TAKIMI 
7. F: <a. b) le couvert a 

poisson 
'1. l: (a, b) fish knife and 

fork [ fish-slice = car
ving - knife for fish] 

'1. A: (a. b) das Fischbesteck 

8. ('ORBA KAŞJGI 

8. F: la euiller (la cuillere a 
potage (a soupe) 

8. l: the soup spoon 
8. A: der Suppenlciffel 

9. TATLI KAŞIGI 
9. F: la cuiller (la cuillcre) 
9. 1: the desscrt spoon (here: 

a tea-spoon) 
9. A : der Kompott- oder 

Nachtischlöffel 

10. KOMPOSTO TABAlH 
10. F: l'assiette a compote 
10. l: the pudding plate 
10. A: der Kompottcller 

11. \'EMiŞ TABAGI 
11. F: l'assiette a deııscrt 
11. t: the brcad plate or thc 

dessert plate 
11. A: der Brot- und der Nach-

tischteller (DessertteL 

vm 

ler) 

12. ŞAMPA..'i'YA BARDAGI 
12. ··= la flfıte a champagne 
12. 1: the cha.mpagne glaaa (a 

taperlng glaııs) 
12. A: das Sektglas ( ein Splf.1-

glas) 

18. ŞARAB BARDAGI 
ıs. }': le verre a bordea~ 
ıs. ı: the red - wine, or claret, 

glass 
ıs. .ı\: das Rotweinglas 

14. BEYAZ ŞARAP BARDA· 
GI 

14. }': le \'erre a vin blanc (le 
verre a vin du Rhin) 

1 1. l: the white - wine gla.u 
14. A: der Römer 

S.14 SOFRA TAKIMI 
3-14 F: le couvert 
S-14 1: the cover 
3-14 A: das Gedcck 

15. SAI,ATA TAKIMI 
},'). •·: le couvert a salade 
15. 1: the salad servers 
15. A: das Salatbesteck 

16. ·~ PARÇALAMA TAKI. 
MI 

16. F: le service a decou,_ 
18. t: the camnc lmire _. 

fork (the carvers) 
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lngıliz siyaseti Türkiye Naft sanayii Türk Ano
nim Şirketi ldare Meclisinden: 

Evvelce i!A.n edildiği üzere Tütki· 
ye Naft Sanayii Türle Anonim 
~irketinin hissedarları, şirketin mak 
:;adı te§ekkülü olan Ham - petrol 
tasfiyesinin halen mevcut gümrük 
tarifesine göre imkansız bir hale 
geldiğinden, fevkalade surette tic:a· 
ret kanununun 441 inci maddesi 2 
inci fıkrası mucibince 16 haziran 
1939 cuma gunü içtimaa davet edil
mişle:di. Ticaret vekaleti komiseri 
:luzurile vaki toplantıda mecmuu 
hisseleri şirket sermayesinin üç ru
.>unu temsil eden hissedarlar zuhw 
etmediğinden gene ticaret kanunu
nun 385 inci madde.:ıine tevfikan 
işbu içtima aynı ruzname ile 19 
temmuz 1939 çarşamba günü saat 
15 de, Galatada Bankalar caddesın· 
je Danüb hanının üçüncü katının 
19 numarasında toplanmak üzere 
talik edildiği cihetle keyfiyet alelu 
sul işb.u ikinci ilin ile bildirilir. 

t/b/5elerlnizl 
GÜVB.ERE ve 

Ameri.kalılar 
.Hmsi KDruyunuz ~ 

Jf 

(BaıtaraEı 7 incide) bir sulh temin edilmiı olur. Fa· temlekelerine hücum etmiyeceği 
c~ttu. 1931 de kanun halini alan kat o zaman da Orta Avrupanın de muhakkaktır. 
Vestminister nizamnamesi muci. Amerikan malı ve Amerikan para- İngiliz müstemlekeleri için asıl 

bince dominyonlar Avrupaıdaki sı girecektir ki bu da İngiltere ile Almanya tarafmdan değil, !tal. 
her hadisede tngilterenin yardımı· Fransanın zararınadır. Çünkü o yadan, Japonyadan, Hindistancla 
na koşmıya mecbur değildir. zaman dünyanın bütün kuvvet I veya Aarabistanda çıkacak isyan· 

Bu vaziyet karşıımda ve en zen merkezi Amerikada toplanmıt o· lardan tehlike var. 
gin imparatorlukların Sovyetler lacaktır. 

birliği ile Amerika olan bir dünya Çemberlayn, bir İngiliz sıfatı 

karııaında Çemberlayn 1ngilte· ile bunu da kabul edemez. 
renin Avrupada müvazeneyi te- Bir dünya harbi olursa Avru • 
min esasına dayanan eski siyaseti paya, ya Rusyanın, ya Amerika· 
ne devamı tercih etti ve Nazilerin nrn hikim olacağına göre, İngiliz 
"teskin., ddilmeleri lhun geldiğL emperyalist görüşü itibariyle, en 
ni dlitündli. pratik çare tam manasiyle tngil· 

Muhakkak ki İngiltere, Fransa terenin hayat menfaatlerine taar
ve Sovyetler birliği birleşirse Nazi ruz olmakhkça sulbü muhafaza et 
Almanyasmı mahvedebilirler. Fa- mektir. 
kat böyle bir zafer uzun bir har- Vintson Çörçilin zannettiği gi. 
be mütnakkrf olduğu gibi, neti- bi lngilterenin hayatt menfaatle· 
ce olarak Çemberlayrun taraftar rini darbeden kurtarmak imkan· 
olduğu iktısadi nizam da bozula· sız değildir. Hitler, ''Mein 
caktır. Sovyetler birliğini orta Av Kampf,, nda §Öyle der: 
rupa iflerinde.ki bir zaferin yar. "Artık harpten eYTelki müstem
dımcıaı olarak almak Almanyanm leke ve ticaret ıiyaaetimize devam 
101yalistlepesi demektir. O za· ettik, timdi toprak ıiyaıetimize 

man da tngiltere ile Fransa Ren· baıhyoraz. Avnıpada yeni toprak 
den bUyük Okyanus kıyılarına lar elde etmeli düıündüğümüz 
klldar uzanan bir ihtilllci impara- zaman da ilk aklımıza plen ıey 

torlukla karJı kar§ıya bulunacak· Rusya ve Raıya civarmclaki .meın-
lardır. leketlerdir. 

İngiltere, Orta Avrupa siyue. 
tinde Amerikayı bir müttefik ola· 
rak alına kapitalist nizama aadık 

mademki timdi herıeyi öğrendi • 
niz artık iıteldiğim gibi hare:.et 
etmekliğime mUsaade ediniz. Siz 
hiçbir şeyle meıgul olmayınız ... 
Müsterih olunuz ... Ben bir mirasa 
kondum.. Beklemediğim uzak bir 
yerden .. Bu yaptı&ım ıey benilo 
için pek ehemmiyet&izdir. :ft:mat 
-ediniz. Vaziyeti kurtaracağım ... 
Kim3: h:r ıey bilmiyecek .. Yazıha 
ne eaki haline avdet edecek. Şim· 
di gidip istirahat ediniz. Geç ol
ıdu.. Zaten ben de daha çalıımağa 
mecburum. 

• • • 
Helen bir söz söylemeden oda

dan çıktı. Fakat artık bu günden 
ıonra, bu kadar temiz ve menfa· 
ats1z bir aıkla kendiaini aeven a. 
ciama kartı yabancı olmıyacağını 

hıuediyordu. 

PUNş 2e. n 

18. A: das Tranchierbeateck 
(Zerlege-, Vorlegebesteck) 

17. KEPÇE 
17. P: la bouche 
17. t: the soup .. ladle 
17. A: dle Suppenkelle 

18. SOF&A 8VSV (pnlıtl) 
18. F: le ıurtout de table (la 

ıarnlture de table) 
18. İ: the centre - piece 
18. A: der Tafelaufsatz 

19. TlaBUŞON 

19. F: le tirbouchon 
19. ı: the corkscrew 
19. A: der Korkziehcr (Pfrop

fenzieher) 

20, CE\TlZ VEYA i'INDIK 

KISKACI (kumak loln> 
20. F: le casse - noix (le 

casse • no.isette) 
20. İ: the nut - crakers 
ZO. A: der NuBJmacker 

21. lDltŞLlK 

21. F: la coupe ~ fnıita 
21. 1: the frutt dish 

a the fruıt - knife 
!1. A: die Obs 

a das Obııtmesaer 

8. TAVUK UAKASI 

ın 

.... Bu ıiyuet de ancak bir miL 
tef ilde kabildir: lnsiltere._ . 

Hitlerin kitabındaki bu .azlcri 
ciddi telikki ediline, Çemberlar 
nın ihtiyatla davranmakta ve Hit· 
lerle Stalinin biribirine saldırma

sını beklemekte, haklı olduğunu 

teslim etmek lizımdır. Zira, tn· 
gilterenin siyaaeti .ade Avrupada 
değil, nerede icap edene kuvve.. 
tini m'llvazene haline getirmektir. 

Şüphesiz, Hitlerin .Uzüne fna: 
:-ıılmaz. Fakat Çemberlayn, Hitle· 
ı in düşündüğü tekildeki bir isti
la siyasetinin Alman imperyaliat · 
!iği bakımından doğru olduğu ka. 
naatında dır. 

Bu:-ıunla beraber. Almanyarun 
:::Jransada Alsaı Loreni, veya Ho· 
lanı3adan Şlczvig Holatı:in'i, ya· 
hut Aıya ve ya Afrikada bir 1ki 
müstemleke istemek ihtimali yok 
değil Fakat Almanyanın bu cibi 
arazi taleplerinde, İngiliz müa -

22. P: la clsallle (in ciaeaux 

ou lea ciaalllea l volallle) 
22. t: the game dividera, 
22. A: dle Geflllgelschere 

23. ÇORBA KAS~I 

23. F: la soupiere 
23. l: the 10up tureen (tbe 

tureen) 
23. A: die SuppenlChüuel 

(Terrine, Suppenterrine) 

24.. 8ALÇA KA~IGI (yemek 
8UYQ laıfılJ) 

24. F: la culller (la culllere a 
sauce 

24. t: the gravy ladle 
24. A: der SoBenlöftel (Tuıa. 

kenlöffel) 

25. SAl.çALIK 
25, F: la saucJere 
25. t: the saucc - boat 
25. A: die Sauclne (Sof!en-, 

TunkenschUHel, deır 
SoBennapf) 

26. R.UIPANYA ŞİŞESi 

p:ıgne (la bouteme a \"ift 

mouueux) 

Japonların Çine taarruzu Rus· 
yanın Çine uzanması ihtimaline 
bir sed çekmiştir. İtalyanın Ha
beJİ&tanı itgali de ehemmiyetsiz· 
clir. Çünkü bu memleket ttalyaya 
ne pek fazla bir fayda temin et. 
mektedir., ne de lngilterenin Hin· 
distan yolu için bir tehliked~r. 

Çemberlayn İspanya itine de 
müdahale lüzumunu görmemiı· 
tir. Çünkü İtalya, tıpanyayı nü
fuzu altına aldıiı takdirde Hin· 
cliıtan ve Şark yolunu Umit bur. 
nuna çevirmeyi dütünmüıtü. 

Hülha, lngilterenin bugünkü 
müvazene ıiyasetine göre, Alman 
ya, dünyayı tehdit eden sanayi 
memleketi Ruayaya karıı kuvvet· 
li bir kozdur. ttalyayı da Akdeniz. 
de kapamak kabildir. O zaman f· 
talyan ve Alman nüfuzları Bal· 
kanlarda biıibiriyle çarpıpcak-
tır. 

t,bu fevkalade hissedarlar içti· 
mama nizamnamemizin 83 üncü 
maddesi mucibinc.e miktar hi~i 
her ne olursa olsun wnum hissedar
lar iştirak edebileceklerdir • 

Binaenaleyh nisbl ekseriyetin an· 
la~lması için işbu heyeti umumi· 
yede asaleten veya vek!leten hazıı 
bulunmak istiyen hissedarların ha· 
mil oldukları hisse senetlerinin ni· 
zamnamemizin 57 inci maddesi mu
cibince şirket veznesine içtima gü· 
nünden bir hafta evvel teslim edip 

FLiT daima , 
• 

u-c ....., . ı . ......... 111••··· ...... ,.,.., ..... ' > 

makbuz almaları icabeder. 
FEVKALADE RUZNAMEl 

MÜZAKERAT: 
Pazar 2-7 -1939 

ı _ Meclisi idare azasından ve· 18.30 Program. 18.35 Müzik <Sen odu 
. . . . ikam ol mOzill - İbnıhlm Ozstır ve aleş M-

fat eden bınmn yerıne e ~- celı:leri). ıt Çocuk saati. 19.25 Türle 
nan diğer bir zatın tasdiki memun· müzi#i (Fasıl heyeti). 20 Memleket 
)"et:İ. saat a)·an, ajans ve meteoroloji ha· 

2 - Şirketin emril tasfiyesi için bcrleri. 20.10 Neıeli pliklar • R. 28. 
meclisi idareden veya meclisi idare 15 Türk müziği: 1 - Salim bey • Hl-

. • de f larmm ta caz peşrevi. 2 - Faik bey • Hicaz 
haricın tac: ıye memw: . • şarkı • Ateşi suzanı firkat. 3 - Ri-
yin ve intihabı ile dereceı sallhıyet· rat bey • Hicaz şarkı _ Sis!endl hava. 
terinin tayini. 4 - Se•lı:i bey • Hicaz ,arkı - Sen 

mi - Hüseyni ş::ırkı • O güzel gözle 
le bakmasını bil. l1 - Halk türk~ 
sü • Yftril dflber dilber. 21 MW:~ 
(Riyaseti Cumhur bandosu - Şef: !bol 
san Künçer): ı - Donizettl • Raas 
MarJ. 2 - Valdteofel • Her şeyi hafı 
gör (Vals), 3 - Mendelssohn • Ruf 
Blas U\'ertüril. ' - Lufgini - eanıa-
rın sesi. 5 - Saint - Saens • DeJanıt 
opcr:ısından fantezi. 21.50 Anadol1'i 1 
ajansı (Spor servisi). 22 MüzJk (CU' 
band - Pl.). 22.45 - 23 Son ajans b .. 
berlerl n yannli program. 

Bir gün, Almanya, İtalya, İn

giltere ve Franıa bir olup Sovyet· 
ler birliğini tek batına bırakma. 

lan Ye Japonya ;berinde de nü • 
fuzlannı k u 1 1 a n r a k müs· 
temlekelerini kurtarmalan ihti· 
mali de var. Eğer Hitler Tu
na havzası ile iktifa edene, bu 
c"ört büyük devlet bir ıulh devre. 
ıine clrebilir. Fakat, Hitlerin bir 

Meclisi Jdare bu yerden gideli. 5 - Tanbur tabi- Pazartesi 3-7 .939 
(K. 1. 159) mi. 6 - Sadettin Kaynak - Buselik 

riln ScyYetler Birliğine hücum şarkı -..Sa91ar1111•M...t..,tii; 1 -.Kot- 12.30 Program. 12.35 Türk milıf<o 
ma - .f.brJll~r~nlll Zll,hını, 8 - Musla- ,.i Pi 13 Memleekt t J 

e:lectğine ve ucauz bucalı:ıız ıtep· ı 1i de yok değildir. 
le:-de ordusunu kaybedeceğine O zaman garp devletle~ için 
pek inanamayız. büyük bir tehlike vardır. Zıra ar-

ra Nafiz - Suzinak şarkı • Sensiz bu e • · . saa ayarı, a ant 
b h 9 )f f N n S i 1c ve meleorolojı baberlerı. 13.15 • t4 

sa a · - usta a a z - uz na Müzik (Karışık prasram • Pi.). 19 
şarkı • Omitslz bir ıeYişle. 10 - Le- p ın 05 ...... "k R . i _., ~ rogrnm. •· .uzı ossı n sen~ 

HitJer her halde Napolyonun kasında bitaraf bir Ruaya olunca, 
hezimetle neticelenen Moskova Almanya tekrar yibilnil Fransa.. 
seferine te;,ebbüa etmiyecektir. ya çevirecektir. 

Diler taraftan komünizmle fa· İngiltere için ide tehlike bq 

ya Berberi operasının uvertüru - Pl. 
deler imaline çah1tıklarına g8re, 19.15 Türk müzili (İnce su faslı) 
deniryoJlarr Amerika için yalnız. 20 l\lcmleekl snnt a) arı, ajans ve m~ 
cenubi Amerikadalri h"'m madde- tcoroloji haberleri. 20.15 Konuşma 

(Doktorun saati). 20.30 Türk muzJ• 
Jere biıi götürmeleri noktaımdan ği: 1 _ Uşşak peşrni. 2 _ Trıf beY tizm bir çok noktalardan biribiri. gösterdiği zaman her halde Sov

nin aynidir. Onun için Hitlerle yetler birliğini, denizlerin aerbes· 
Stalinin (veya onlardan ıonra ge- tisi uğrunda kendiai ile b:raber 
leceklerin) bir gün bu benzerlik· harbe hazır bulmıyacaktır. 
lerini yüksek perdeden ilin ede- Kimyakerlerimiz kat.Mjuk \•e 
rek biribiriyle anla§maları ihtima· kalay yerine geçecek ~un'i mad· 

mtihirr1:fü. Biz Amerikalıların da _ Uşpk ıarkı • Bir melek sima peri 
kendimize mahsus ıiyaset mantı· gördüm. 3 - Şevki bey - Cşşak: şar .. 
ğımız var ve bunun İngiliz impa. kı - Ducnrı hicri )ar olalı. 4 - Ut 
ratorluğu mantığının ayni olma· taksimi. 5 - l\lahmut Cel:iletlin pa .. 
ıı hiç de icap etmez. şa - l şşak şarkı - Nari hrkat.. 6 -

Musıııra ça,·oş • Uş~ak şarkı - Canını 

tezdir sabredeınrm. 7 - Şevki bey .. 
Hıcaz f8rkı - Bılmh:orum bana nol• 
du. 8 - Rdık Fersan - Hicaz Jarln • 
Cihanda birıcık sevdıAim sensin. t t 

PLAN~ 28. 27 

n. BEYAZ Ş.UAP ŞtŞESI 11 TAllll\B (eltelerlle) 
a madeni bpsW (kapak) 32. F: la menar~re (l'huilier) 

27. F: la bouteille a vln blanc 1 avec les burette l hulle 
a la capsule metailllque et a vinaigre 

27. İ: the botue of whlte wine 32. 1: tbe «!Ul'et - ıtand with 
a tbe tbıfoll cap or cap-

sule 
27. A: dle WeJAweinflaache 

a dle Flaschenkapgel 

28. Kffil\llZI ŞARAP ŞİŞESİ 
~. F: la bouteille l vin rouge 
2S. I: tbe bottle of red wlne 

(of claret) 
28. A : die Rotweinfla.ache 

29. SuıtAHI 
2:l. F: la carafe 
::a. 1: tile decantcr 
::9. A: die Karaffe 

30. ŞIY ~· ŞtŞE81 (U!Wr 
ttşesl) 

30. f': la bouteWe l chlanti 
r:>. İ: the f1ask of Cbinnti 
!:>. A: dte Chlantlflalehe 

St. ŞA'"mAN 1 (it kolla 
111:ı.mc1an) 

St. F: le candelabre (le cnan
d0li"r a troi'!I bra'lchc!:) 

r.1 • t: tı. ... c.,ndlrstick 

th e oil and vlnegar bot· 
tles 

S2. A: der Stlder mit Essig· 
und Ölflucbe (dle Me-
nage) 

S3. YAG VE PEYNİR BiÇ.\. 
GI 

33. F: le couteau a beurft et 
le couteau l fromage 

S.,. t: the butter and eheesf 

knives 
33. A: du Butter. und das 

Kil sem ener 

:a. BVYVK MARMELAD 
KAŞIGI 

31. ••: la grande cuiller (la 
cuill~re) l marmeladf 

M. 1: the (frutt) tabt1H1roon 
:a. A: der rroBe Kompottlöf· 

fel 

33. BCYVll TABAW 
a korJ>08tn t"ba,) 
b S"M .. t~b .. \'1 
c «: ••• ..,.,. ta'-~!ı 

;•. /\: c!c:- Taf·ll"'ucht~ .. 1
1 ... .. >. fo': le n1at 

~. ZE\'TlNY AG l'E S1nKe ti 
" 1 .. cor.ınotior 

b la legıunfar 

- Rerik Fersan - Hicaz şarkı • Göl-o 
sümden kaçıp giltin. 10 - Şemsel" 

Un Zi:ra - Şehnaz şarkı - Denlzın dal· 
gasını dlnliyorom. 21.10 Konuşma. t 
21.25 Neşe11 plaklar • R. 21.SO Mil. l 
zlk (l\f. Rıwcl • Telli kuarlet. (;alan: 
Pro Arte Kuarteti • Pl.). 22 Müzik 
(Küçük orkestra - Şef: Necip Aolun) 
t - Helnz l\lunke • Ycnedik batır::ısı 
(Serenad). 2 - BeelhoHn • Op. 27 

o. 2 l\fehtap sonatının adaci)o sus
tenutosu. 3 - J. Sıramıs - Hayat size 
ne .. "rsin. 4 - Ohristian Rymfnır 
• Enlcrmeızo. 5 - Betho•en _ Pate. 
tik sonatının adach o kantabilesi. 
6 - Erich Trapp _ Fujisanın etrafın
da nıiızik sesleri (Fantezi). 7 - Hum 
phrics ·Mazinin hühaları. 8 - Le
opold - \ enı dfin~anın eski şarkıla
n. 23 Son ajans haberleri, ziraat, es .. 
ham, tah\ ilı\1, kaınhb o _ nukut bor. 
uıı (fiyat). 23.20 Müzik (Cazband • 
Pi.). 23.55 _ 2• Yarınki program. 

D 
Ege Tiyatrosu 2 
temmuz Pazar gün,. 
düz Osküdar lnfi. 
rah bahçesinde Pi. 
re Paşa _ Dort ci. 
şamba akşamı Ye. 
nişehir aile bahre. 

Naşit Özcan • Er. 
tıığrul Sadi Tek bir 
tikte ORTAKAY .. 
E~EK BAHCEStN. 
DE bu gece BAL 
AYI YodYil s perde 
okuyucu AyseL 

htanbul Halk Ti. 
l atrosu Hale boh. 
cesinde Kadıkay 

Yeldelirmenl bab .. 
çesinde Züppeler 
'od' 11 3 perde. 
Mi~el revüsü Oto. 



ı ı 

1 

2 TEMMUZ - 1939 H A B E R - Aktam Poıtıas• 

Galatasaray • 
(Baştara/ı 6 ıncıda) la Safadadır. Fakat L6Ui de Ce -

'fen is Vefa 
yapılmaet lehlerine vaziyetler ih • mille uğra.şacafı yerde topa koosay-
daa edebilirdi. dı, bu gole mlni olabilirdL 

MUsabakalarma dün de 
devam edildi 

Oyun dalma Galataaaray hUcum 12 inci dakikadan sortra oyun yi-
ltn &ı"Umda devam edl}·or. Ve!&- ne Galatasaray hlklııtlyeti altına Tenis turnuvasına dUn de Dağcı
lılar her fı:r8atta (sert oyun) tar- giriyor. Cemilin bir ıUtilnU safa hk klübil kortlarında kalabalık bir 
zma kaçıyorlar. Bilhassa Lutfinin kurtardı. Vefa hücumları en geri meraklı kütlesi önUnde devam edil-
8.§In dereceyi bulan sertliği hake. Galatasaray haf hattında kesiliyor. miştir. Alınan neticeler ıunlardır: 
mi ihtar vermeye ,mecbur ediyor. 14 Uncll dakika.da Bedil, f&DSSIZ Tek erkekler: 

36 mcı dakikada Muhteşemin 18 bir gününe tesadll.f eden bu oyun_ Telyan (1stanbul) • Ambinos (İz-
dI§mdan •ıkı bir frikik atışını Os- da be§ metreden bir gol daha ka- mir) e 6_1, 6-t go.lib. 
man gilzel bir plonjonla kesti. Mu- çınyor. Aliyopi (İzmir) - Ve,!~d Abud 
sa topu hemen Uzaklaştırıyor. ı Avtla neticelenen bir Vefa hücu (İs~:>ııbul) n 6_1, 7·3 gulib. 

42 inci dakikada Faruğun b~ın- munda Vefa beki Liıtfi bekten gide. Çiit kadınlar: 
dan falııolanarak Gazinin önün~ dil rek anlaşılmaz bir ııebeble Osman- Bayan Cclisc _ Bayan Grodeski 
§en topu Gazi ıa.şkmlığından Os- 'ıa dalaşıyor. Hnkem işi ihtarla ida-

1 
çüti Bayan Sporcl - Bayan Man -

mana kaptırıyor. Bu fırsata, Vefa. reye uğ~ıp duruyor. gili.c;e galib. 
nı:n kaçırdığı bir gol nazarile baka 20 inci dakikada Bedil bek VA. -j Bayan Desantl • Baynn Kurteli 
blliriz. hidi de atlattıktan sonra biraz Pv- çifti, Bayan Molosi _ Bayan Anni-

Bir dıı.kika eonra Galatasaray a- vel kaçırdığı yerden bir tlltUnü da' tagc'e 6-3, 6.3 6-4 galip. 
leyhlne olan bir kornerde Vefalılar ha yukarılara atıyor. i Çift erkekler: 
netice alamıyorlar. Ve devre son - Salahaddin Bedi[ Jle yer değiış - Griz - Arteryan çi!ti _ Cimcoz Ar 
la.rı Vefalılar Galatasaray nısıf sa- tirdi. Fakat akabinde, kale önünde mitage çiftini 6-3, 6.3 yenmiştir. 
huına yerleşmiş vaziyette oynu - bir gUtU dışarı dikerek Bediiyle a- Kadın - erkek: 
Yorlar. 

Galatasaray müdafaa.sı sıkışık. A 
detl bunalm!f vaziyette. Bu sıkı _ 
ıık anlarda Riza bermuad pek 
durgun. Haf hattı Vefaya kallı 
Muaa, Yusuf, CelAl şeklinde pek a
ll rnuvaffak olabilirdi. 

Devre Galatasaraym Vefa haki
miyetinden aıynldığı anda bitti. 

lIUNCl DEVRE 
Devre Vefanın hücumu ile baş_ 

lıyor. Ancak 3 Uncü dakikada Gala-

det.A rekabet yapıyor. Bayan Desanti _ Vedad Abud 
2~ inci dakikada bir Galatasaray çüti, Bayan Kurteli - Gri% çiftine 

hücumunda Lütfi Cemilin suratına 6_3, 6-3 galib gelmi§lcrdir. 
bir yumruk yapıştmyor. Hakem Müsabakalara bugün de devam 
favl verdi. Futbolde yumruğun edilerek turnuva nihayet bula
favlle cezalandırıldığını ilk defa gö- caktır. Bugünkü müsabakalarda şu 
renler hayretle SalAhaddinin frikL oyuncuları seyredeceğiz. 
kini seyrediyorlar. Şilt dııarda. Telyan • Aliyopl, Grodeski -

Galatasaray hlkim vaziyette. Fa Mezbutyan, Grlz Artiryan - Alyopi, 
kat Vefa müdafaası muhaclmleri Bayan Celiae • Bayan Grodeski, Ba 
yıldırmış... yan Desantf - Bayan Kurteli. 

"Bana • 
ınanınız,, 

Bu Süt kreması 
usulü sayesinde 

50 yaşındaki bir çok ka
dınlar ancak 30 yaşında 

gÖJ·üneceklerdir. 

·...ı..:.11--~' BUtun Ada 
sıhhi 

11 

~·-~"'~~~'--"'-- ,..::J:d! ' ;:... . ' .... -- .. ... 
çamlarmm ve lavanta 
kokularım terkibinde 

çiçekleriıift 
sakhyan 

Venüs Çam Kolonyası 
ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık 
verir ve gönlünü açar. VENtlS ÇAM KOLONY ASI'nm 
formülü bir sırdır. Taklidleri onun yerini tutamaz. 

Umumi depoıu: 

Nureddin Evliyazade, Alit, Ecza ve ltrıyat depoıu. latanbul. 

BUyUkaoa - Heybeli • YUrUkali seferleri 

1 

6 Temmuzda tatbıkine ba§lanacak olan yaz tarüe.sine takad. 
dlim eden yalnız 1 Temmuz 939 Cumartesi ve 2 Temmını 939 Pa. 
zar günlerine mahsus olmak ti.zere Büyükada - Heybeli - Yü. 
rUkali arasında ilave seierler yapılacaktır. Bu seferlerin aaat ve 
hareketlerini gösterir il8.nlar iskelelere ~ılmıştır. (4756) 

Türkkuşu ıstanbul lspekterliğinden: 
Türkkuşu üyeleri temmuzun ilk haftası içinde kampa gönderile. 

ceklerinden son muamelelerini yaptırmak ve hareket gününü anlamak 
üzere bütün üyelerin 3 temmuz pazartesi günü saat 17 ye kadar mü
racaatları. 

Pazartesi günü müracat etmiyenler kampa gidemiyecekler· 
dir. (4745), 

1 ta.9arayhlar ortadan Vefa kaleaine 
inrnek fırsatını buluyr,.rlar. Cemilin 

zler• bir ara pasını Bedii ortahyamadı. 

31 inci dakikada Vl!.hid Buduri- Bayan Grod.eskl - Hasan Ateni 
nin ancak beline sanlarak tutuyor. çifti. Bayan Desantl • Vcdad Abud 
Favl. Çekilen favl atışında Cemi • çifti karşıamda son mUsabakaları
lin kafası bo§ Vefa kalesinin direk- nı yapacaklardır. 

Oklarla işaret edilen 
yerlere tatbik ediniz 

Sonra da bütün yüz ve 
boynunuza sürünüz .. ı~:~~ 1 inci dakikada Lfıtfi, Budurlnin 

. lh· &Urdu~ topu kornere çıkarıyor. Ne 
· tice Yok 

!erinden geri dönUyor. Tam za.ma - · 
nmda Vefa mUdafaaııı yine bir biç_ 

Buruşmuş, solmuş ve geV§ellltŞ 

bir cildi, tazeleyip gençleştirmek i· 
çin işte size basit bir usul: Taakim 
ve tasfiye edilmiş bir miktar süt 
kerması bir miktar saf zeytinyağı 
ile kanştınnız. Sonra hepsini iki 
kısun en iyi krema ile kanştmnz. 
Bu halita, cildinizi besleyip tazeleş
tirecek ve inanılmaz bir güzellik te
min edecektir. 

ax ı · me amellyeslle 3 üncü gole mA.ni 

ADDIATICA · hof 8 inci dakikada Bediinin sağdan 
Ru1 bir orta.aını Safa yakaladı, fakat 

Türkiye oluyor. 

• nla• blraı eonra elinden arkasına kaçır 
ıanır dı T . 

Oyunun son 10 dakikası Galata _ 
sarayın hilcumu, Vefanın da tek
me tecrübeleri anuıında 2-0 Gala • Bisiklet SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZf.tl 

dolll · opa çıkan Cemili Vefa müda.. 
Caz.. faası tepelemekle uğrnşırken, Se - tasarayın lehine bitiyor. UğnyacakJan Limanlar Vapurların isimleri Hereket Günleri 

hıı• rati.Jn topa yetioerek ikinci Galata
saray golUnU attı. Bu gole Cem.ilin 
cllyeu diyebiliriz. Bu golde en bil
yUk hatıı., topu elinden kaçırmak-

Futbolde tekme atmak acizden i. 
!eri gelir. DUn 90 dakika tam lciz 
vaziyette çırpman Vefa takımı da 
işi her ne şekilde oluna olsun tek-

Birinciliği 7 Temmuzda 
İstanbul • Edime yolu 

üzerinde yapılıyor Bir aktris gençlik manzarasını 

muhafaza ve idame için bu basit u· 
sulü tatbik etmiş ve 70 ya~ında 
genç kadın rollerini oynamıştır. Ec
zacıruz da bu halitayı size ihzar e
debilir, fakat muhteviyatı az mik· 
tarda olmakla beraber pahalıya mal 
olur. (Yağsız) beyaz rengindeki T~ 
kalon kreminin terkibinde saf zey-

EKSPRES HATLARI 

Pire, Brlnd.ist, Venedlk, RODI 
Trieste EGITTO 

RODI 

Galata nhtmımdari her EGITTO 
cuma tam saat 10 da RODI 

717 
1417 
2117 
2817 
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me atmakla ğ'tÇ!rttıeğe hurettt. Beden Terbiyesi İstanbul Bölgeııi 
Vefa nasıl oynadı? Daha anlıya. Bisiklet Ajanlıfmdan: 

madınız mı'! 90 d•ki.ka hakemin za- 1 - Türkiye bialklet birlncll.Jği 418 Beden terbiyesi 
( Baştara/ı 6 ıncıda) afmdan tam bir iatlfade ile kırdı ge müsabakaları 7.7-1939 Cuma günü 

CITTA'di BARI 
lırrndan Rıdvan Bora vekileten), çirdi. (1) kilometrelik silrat koouau ve 
tportif oyunlar (Kerim Bükey ve· Galatasaraylılara yalnız bir ata 9-7.1939 Pazar günü (156) 1dlomet 

Pire, NaPoli, Marsll7a, ADR1A 
117 

1517 

kileten). sözll: Gazanız mübarek olsun!.. relik mukavemet koşusu olmak ü-
Tetkilit ve aahalar daireıi rei· Sacid T. ÖGET zere tesblt edilmiştir. 

ııi Cem Dinçer), sağlık !dairesi Yarışlar 2 - Mll.sabakaıar Edirne - ı._ 
(Dr. Adnan Hün), heu.p işleri tanbul asfalt yolu Uzerlnde yapıla.. 
daireıi reiıi (Nafiz Ergeneli, mu. ( BO§tarafı 6 ıncıda) caktır. 
avini Nuri Tuna), neıriyat, propa ler yarııiyle batlınmııtır. Tele: 3 - Yarıt saatleri billhare ilin 
tanda ve kütüphane müdürü (S.1 klasik: Galtaaaraydan Ali 'birinci, olunacaktır. 

tinyağı ile ihzar edilmiş süt kreması 
mevcuttur.Cildinizi beslemek için en 
mükemmel ve hakikt bir cilt unsu
rudur. Herhalde memnuniyetbahı 
semeresi garantidir. Aksi halde pa· 
ranız iade edilebilir. 

Cenova 

saat 10 da Galata 
Rıhtımından 

Pire, Napoll Marsil7a, 
Cenova 

GUrol). muamel1t, arıiv, levazım Güneş ikinci, Altınordu üçüncü. 4 - İstanbul takımını te§kil e-
ve daire müdürü (Süreyya tl'l· Kadınlar: Tek klasik: Galata- decek olan k<>§ucular ounla.rdır: Ab- _.ı•••••••••••, .. Jca,·ala, SelAnik, Golos, 
oUr) 'k" d llah H 1 b A •- T r Çocuk Hekimi Plr~e, Patnuı, Aysaranda, 

Bı:n.dan baıka daire ve "ubeler- ci. kom ve Mihal. O Ah t Akk 1 Brindisl, Ankona, 
d 1 'S r • me OJUn U l 'enedtk, Trleste 

CITIA' di BARI 2917 
lstanbul • P!RE saat 24 

,, Napoli gün 3 
,, Marsilya gün 4 

CAMPIDOGLIO 1317 
FENICIA 2717 
I.1ERANA 1018 

BOSFORO 517 
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2017 
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" · &araydan Nazlı birinci, Güneı ı ın u • ara am o, nası.o&, or • 1 
.~ üzumu miktarda memur, kS· Dört tek klbik: 5 - Yukarda adlan yazılı bisik.. Taksim • Talimhane Palas No. 4 -

tıp ve daktilo bulunmakt"dır. Güneı birinci, Galatasaray ikin· !etçilerin buna göre ıimdlden ha - Pazardan maada her giln SelAnlk, Midilli, fzmtr, ALBANO 
.B~~:~ Terbiyesi umum mü - ci, Anadolu üçüncü olmuıtur. zırl~maları !Uzumu ehemmiyetle saat 15 den sonra. Telefon: 40127 Pire, Kalamata, Patras, SPARTlYEl\"TO 

1317 

2717 

Saat 17 de 

Saat 17 de 

Saat 18 de 
dürlUgu tarafından yapılan yeni tki çifte klasik: teblig olunur. llrindlsl, \'enedik, 'l'rlcste 
~:ı~ilat cidden yerinde, bugünkü Galataaaraydan, Süha, Muzaf- _ _ ___ A_b_baz-ia ____ 61_i_/_11._•_E_R_A_"..,..:.

0
-----------

ı tlyaç.lara göre çok lüzumlu idi. fer dfti birinci, Beyl:oz ikinci, ~~' " 2617 
y 'S Burgaz, :Fenic.ia 1217 lSEO rıo ı7 . ~nı teıkilatta Taksim edilen Güneı üçüncü. A.Ot Saat 17 de 

ıtlerın batına getirilen elemanlar tkı' r.ı"fte kadınlar: Vama, Spartivento 1417 BOSFORO 318 
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a tam bir iu.betle ıeçilmiıtir. Galata&araydan Nazlı, Azize 
~~r faaliyetinin merkezi siir çifti birinci, Güneı ikinci. Be~iktaş kazası dahilinde Teşvi kiye, Hn~tat Tahs.~n, Müverrih Sa- Batum Albano 3016 I ISEO 

~e~ını ve yeni teıkilatın en ağır Klilpler arasında y .. pılan mü • dettin sokaklarında yapılacak adi kaldırım ıle Ortakoy dere yan dıvar Batoum Spartivento 1417 
ıtıni yUklenen federaayonlar dai· sabakalar neticeıinde Galatasaray ları ve adi kaldırım inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuş· 
rcai.nin hl§ına getirilen Ziya Atcf, 13 puvanla birinci Güne,, 9 puan· tur. Muhammen bedeli 10153 lira 33 kuruştur. lhale 3·7·939 pazar
<:skıdenberi spor itleriyle uğrat- la ikinci, Beykoz 3 puanla üçün- tesi günü yapılacaktır. Şartnameleri zabıt ve muamelfrt müdürlüğünde 
1~11 ve son ıene, cidden gürUltülii cü, Fenerbahçe ile Anadolu birer görülebilir. Isteklilerin buna benzer iş yaptıklarına dair almış oldukla
bır devrede futbol fc:ıderaayonu- puvanla ldördUncU olmuılardır. . n vesaikle eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul belediyesi fen he· 
nun baıında çahp.rak dürüstlüğü Klüpler arasında yapılan mü-\ vetine müracaat ederek alacak!arı fenni ehliyet vesikasile 1939 yılma 
bitaraflığı ve tecrübesi aayesind~ sabakalardan sonra muhtelif deniz ~it ticaret odası vesikası 761 lira 50 kuru~luk teminat makbuz veya 
bu dedikodulu iıi eskidenberi alı· müsabakaları yapılmıştır. mektuplarile 2-490 numaralı kanun çevresinde hazırlıyacaklan kapalı 
§'.~mıı olan haksızlıklara ve gürül· Beı çifte mektep filikala~ı~d~ zarfların ihale tarihi olan 3-7-939 günü saat 14 de kadar daimi encü

2817 saat 17 de 

tulere meydan vermeden başar · ı deniz ticaret ikinci sınıfı bırıncı mene venneleri. (4344) 
mış bir §ahsiycttir 1 t • · o mu§ ur. 
Aynı zamanda gene futbol federas Yedi dfte mektep filikalarında ı ı f M d ı w d 
yonu reisliğine de vekalet edecek o 

1 
da Deniz Ticaret mektebinin ikin lstanbu Te e on Ü Ur Ogün en : 

~a~ Ziya Ateşin yeni ve mühim ci sınıf talebeleri galip rclmigler. 1 (20000) adet telefon rehberı tal>ı eksiltmesi 6-7·939 perşembe 
ı::ınde de muvaffak olacağına e- ·· 
miniz • aır · . b "sabakaıı günü saat 15 de kapalı zarfla tstan bul telefon müdürlüğü binasında 

· 1 Altı çıfte kanca aı mu k . . d . ı kt 
Neıriyat ve propaganda servisi· ok he ecanh olmuf, Rumeli {e· "'>atmalma omıs~onun a ~apı ara ır. . . 

nin ba§ını getirilen Saffet Gilrol ~erind:n Ahmet reisin idaresinde- Muhammen bedel (85~). z:nu\'a~a~ t~.ınat (638) lıra olup şart-
da bu itlerde ihtisası ile tnınmış, ki ka ık bUyük farkla birinci ol· namesi hergün levazım" amırlı~1nde gorulebılır. . . . 
raı k fe kalad h'" .. . Y ' il . d k yak müsa- istekliler mezkQr gunde saat 14 de kadar kanuni vesıkalarıle tPklıf 
:ıı ıı an ve v e usnunıyct muştur. Su ıerın e a . "h . , ed k l fl k · _ 
12h"b=~· 1 u t"" · tirak etmi"· mektup ve muvakkat temınatlanrıı ı tı\a en apa ı zar arını omıs ı ""ır. bakasını ç mo or ıı "' · 

Yeni kurulmuı bir teşkilat olan 1 tir. yona tevdi etmi, bulunmalıdır. (4469) 

Sulina, Kalas, lbrail 

Abbazia 
Fenicia 
Vesta 

MERAN O 
BOSFORO 

611 
1217 
2017 
2617 
318 

Saat 17 de 

Tadllit leya teahhtlrattan Kampanya hiçbir suretle mes'ul tutulamaz 
Fazla malfimat almak lçln Galatada Mumhane Şarap hkeleal 15-1'7,141 
"ADRİATİCA" Umumi AcentalıiJn a (Tel. "877.8-9) ve Beyollanda 
Galatuaray cl\'&nnda Yolcu Dairesine (Tel. 44686) müracaat olunur 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden : 

Olü Hüsamettin mirasçılarına ilan yoluyla son tebliğ: 
Murisiniz 7542 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (600) liraya 

karşı 23-12·929 tarihinde Üsküdar Selimiye mahallesi Dayahatun so· 
kak eski 1 mükerrer yeni 32 Mü. numaralı bir evin tamamını birine 
derecede ipotek göstermişti. 

25·5-938 tarihine kadar borç ödenmediğinden faiz, komisyon 
ve masraflarla beraber m?Zkfu' miktar (1671) lira (61) kuru~ baliğ 
olmuştur. 

Beden Terbiyeııi Umum Müdür· j Kayakçılardan biri mUsab.akayı 
lüğünde böyle bir vazifenin ehem_ yarı yolda terketmif, ?eniz tıcar~t 
tniyetf f Üpıheıizdir ve Saffet gibi 1 talebeıindeh Ali, mUhım farkla bı

Bu sebeble 3202 No. h kanuna müsteniden 38·1166 numaralı do:· 
Türkiye Sigorta Eksperler Birliğinden : ya ile yapılan takip ve açık arttırma neticesinde mezkQr gayrimenku' 

k:ymetli bir elemanın bu iti 11.lU
vaff a1tıyetle ba§o!racafına §Upbe 
etrnemek lbnndır • 

Merkez teıkilatı yeni şekli ile 
hernen iıc baıhyacaktır. 

Esas nizamnamemizin 24 üncü maddesine tevfikan birliğimizin bo- 525 lira bedel ile talibine muvakkaten ihale edilmiştir. 
rinci olmuıtur. ..u •nU .. de zulması hakkında karar verilmek ilz ere ilyelerimizin 6 temmuz 1939 ta- ltbu ilAn tarihinden itibaren bir içinde borç Menmedil' 

Denir Ticaret mekt~ ıı;ıo .. 

d 1 mek. rihine tesadüf eden perşembe günü saat on birde birliğimizin merkezi takdirde katt ihale karan alınmak üzere dosyanın i01l hfiltlmli· 
müaabakalan seyre en er b l ği t d" ed"l ğ' "hb · A 

tep tarafından hazırlanan büfede olan Gatatada Ünyon hanında 16-17 numaralı dairede hazrr u unrna- ne ev ı ı ece ı oon ı arname makamına kalın olmak üzere ılan 
izaz ve ikram edihnittir, lannı rica eyleriz. l(K. 1. 161)J olu.ıur • • (4814)~ 
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Dünkü 
yarışlar 

1 Temmuz denizciler bayramı 

münasebetile dün Ortaköydeki De. 
niz ticaret mektebi önünde kayık 

yarışları ve birçok deniz mllsaba • 
kalan yapıldı. Rei.sicumhurumut 
İsmet İnönü de Savatona yatı ile 
Ortaköy nölerine gelerek yanalaıı 
takip ettiler. 

Yukardakl resimler yarış1an dik· 
katle meyrecJen Rei.sicumhunmnuı11 

ve :v,al'!3lardan bazı enataataneled 
ıöstcrmckt-edir 


